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Abstrakt  

 

Stratégia CLLD - Malokarpatské partnerstvo je dôleţitý nástroj na zapájanie miestnych 

aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho 

územia. Vyuţíva princíp zdola-nahor, a teda rozvojové myšlienky a iniciatíva smerujú od 

osôb, ktorých sa rozvoj daného územia priamo dotýka. Títo miestni aktéri chcú rozvoj svojho 

územia, územia Malokarpatského partnerstva, realizovať prostredníctvom vyuţívania 

lokálneho potenciálu územia, a teda na základe vyuţívania vnútorných zdrojov. Miestny 

aktéri svoje územie poznajú najlepšie, vedia čo obsahuje, čo je na ňom výnimočné, ale vedia 

tieţ, čo mu chýba a majú najlepšiu predstavu, akým smerom by sa malo ich územie rozvíjať. 

Na základe takýchto myšlienok vzniklo aj súkromno – verejné partnerstvo Malokarpatské 

partnerstvo o.z., ktoré spája subjekty verejných a súkromných záujmov, a teda členmi tohto 

partnerstva sú obce, podnikatelia, občianske zdruţenia, neziskové organizácie, spolky, zväzy 

a aj samotní občania. Malokarpatské partnerstvo o.z. vypracovalo Stratégiu CLLD - 

Malokarpatské partnerstvo, aby mohla efektívne a cielene realizovať rozvoj svojho územia. 

Územie ma veľký potenciál a prostredníctvom efektívneho plánovania a podpory by mohlo 

prosperovať. Podporu na napĺňanie Stratégie CLLD plánuje čerpať z Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka prostredníctvom PRV SR 2014-2020 a v rámci 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho 

operačného programu 2014-2020. Medzi hlavné ciele, ktoré chce Malokarpatské partnerstvo 

o.z. prostredníctvom realizovania Stratégie CLLD dosiahnuť je rozvinutá obecná 

infraštruktúra a s tým spojené spokojné obyvateľstvo a atraktívne obce, kvalitné 

podnikateľské prostredie, ochrana a obnova prírodného prostredia a taktieţ kvalitné animácie 

a chod Malokarpatského partnerstva o.z.. Tieto ciele chce napĺňať prostredníctvom 

jednotlivých opatrení. Realizovaním rozvojových aktivít jednotlivých opatrení, sa územie 

Malokarpatského partnerstva o.z. zveľadí, podporí sa infraštruktúra v obciach, podporia sa 

podnikateľské subjekty, rozvinie sa cestovný ruch a uspokoja sa potreby obyvateľov.  
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1 Základné informácie o Malokarpatskom partnerstve o.z. 

 

Malokarpatské partnerstvo o.z. aktívne zdruţuje 23 obcí a 30 členov súkromného sektora. 

Nachádza sa v Trnavskom samosprávnom kraji (NUTS III) a celkovo sa rozprestiera na 

380,29 km2 (38028,65 ha). Všetci členovia administratívne spadajú pod okres Trnava (NUTS 

IV) a zaberajú aţ 51,3 % jeho rozlohy. Obce Malokarpatského partnerstva o.z. majú spolu 28 

865 obyvateľov (Príloha č.1). Administratívne sídlo zdruţenia je v obci Boleráz a jeho 

predseda je Rudolf Braniša. 

1.1 Identifikačné údaje  

 

Tabuľka 1: Identifikačné údaje 

Údaje o 

zdruţení 

Názov Malokarpatské partnerstvo o.z. 

Dátum registrácie v zmysle 

zákona č. 83/1990 Zb. 

o zdruţovaní občanov 

v znení neskorších 

predpisov 

15.6.2007 

Sídlo  Boleráz 586, 91 908 Boleráz 

IČO 45 013 373 

DIČ  2022615672 

Údaje o 

banke 

Názov banky Dexia  banka  Slovensko,  a.s.  - pobočka  Trnava 

Číslo účtu 150 947 8001 /  5600 

IBAN SK81 5600 0000 0015 0947 8001   

SWIFT KOMASK2X 

Údaje o 

štatutárovi 

Meno a priezvisko Rudolf Braniša 

E-mail  starostadlha@mail.t-com.sk 

Telefón +421 911 771466 

Údaje 

o kontaktnej 

osobe 

Meno a priezvisko Rudolf Braniša 

E-mail  starostadlha@mail.t-com.sk 

Telefón +421 911 771466 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

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

 

Územie Malokarpatského partnerstva o.z. je tvorené 23 obcami, ktoré na seba katastrálne 

nadväzujú a vytvárajú tak súvislú oblasť (Príloha č.2). Všetky obce sa nachádzajú 

v Trnavskom samosprávnom kraji, v okrese Trnava a celkovo sa rozprestierajú na 380,29 km
2 

(38028,65 ha). Malokarpatské partnerstvo o.z. zaberá z celkovej rozlohy Trnavského 
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samosprávneho kraja 9,17 % a z rozlohy okresu Trnava aţ 51,3%.  Populácia zdruţenia je 

28 865 obyvateľov (k 31.12.2014) a celková hustota obyvateľstva je 75,90 obyv./km
2
.  

Vymedzenie oblasti a obyvateľstva územia je v súlade so všeobecnými podmienkami MAS 

obsiahnutých v Systéme riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové 

obdobie 2014-2020.  

 

Tabuľka 2: Vymedzenie oblasti a obyvateľstva 

Podmienky na vytvorenie MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. 

10 000 < Populácia  v oblasti < 150 000 28 865 

Min.7 obcí 23 obcí 

Celková hustota obyvateľstva MAS < 150 obyv./km
2
 75,90 obyv./km

2
 

Súvislé územie 
Súvislé územie (viď mapa  – Príloha 

č.5 ) 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

2 Vznik, história a tvorba partnerstva a stratégie CLLD 

2.1 Vznik a história partnerstva 

 

Občianske zdruţenie Malokarpatské partnerstvo o.z. bolo zaregistrované dňa 15.6.2007  v 

súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov v znení neskorších 

predpisov. Predmetom vzniku takéhoto partnerstva bola snaha členských obcí o kvalitnejší 

rozvoj svojho územia a bliţšiu spoluprácu nielen medzi obcami navzájom, ale aj 

medzi obcami a miestnym podnikateľským sektorom. Medzi členské obce patrilo celkovo 25 

obcí : Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz, Borová, Buková, Dechtice, 

Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné Orešany, Horná Krupá, Horné 

Dubové, Horné Orešany, Kátlovce, Košolná, Lošonec, Naháč, Ruţindol, Smolenice, Suchá 

nad Parnou, Šelpice, Trstín a Zvončín. Prípravný výbor a zakladajúci členovia sa stretávali od 

marca 2006 na prípravných stretnutiach zameraných na tvorbu stanov. Súčasne prebiehal aj 

nábor členov so zameraním na susediace obce. Od svojho vzniku sa Malokarpatské 

partnerstvo o.z. pravidelne zúčastňuje výstav zameraných na vidiecky turizmus, šport, kultúru 

a ľudové remeslá na Slovensku a v Čechách. Činnosť partnerstva, sa spočiatku sústreďovala 

na propagáciu regiónu a svojich členov, podporu cestovného ruchu, podnikania a na aktivity 

vo vzťahu na ţivotné prostredie. Neskôr Malokarpatské partnerstvo o.z. nadviazalo 

partnerstvá s rôznymi inštitúciami na Slovensku, v Rakúsku a v Českej republike (Univerzita 

sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ARGE Biogasanlagen, MAS Kyjovské Slovácko v pochodu a 

ďalší). Pri svojich aktivitách spolupracuje tieţ s Trnavským aj Bratislavským samosprávnym 
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krajom, najmä na príprave rozvojových projektov a propagácii regiónu. V súčasnosti sa 

zameriava aj na pomoc pri príprave individuálnych projektov jednotlivých členov 

Malokarpatského partnerstva o.z.. Podieľa sa tieţ na príprave a realizácii viacerých kultúrno-

spoločenských podujatí na jeho území. 

V súčasnosti tvorí obecnú základňu Malokarpatského partnerstva o.z. 23 obcí (pôvodné 

členské obce, avšak bez obcí Dolné Dubové a Horná Krupá) a 30 členov (fyzických 

a právnických osôb) zastupujúcich občiansky a podnikateľský sektor  (Príloha č.4) . Členovia 

občianskeho a podnikateľského sektora  majú pestré odvetvové zloţenie. Poľnohospodárstvu 

rastlinnej a ţivočíšnej výrobe sa venuje celkovo 6 členov zdruţenia, cestovným ruchom 

(turizmus, ubytovacie a stravovacie sluţby) a spoločenskými podujatiami ţije taktieţ 6 členov 

partnerstva, športové aktivity organizuje a realizuje 5 jednotiek,  dobrovoľnému hasičstvu sa 

venujú 4 zbory, sociálnu sféru zastupujú 2 členovia, stavebnej činnosti sa venujú 2 

spoločnosti, výrobe (drevovýrobe, kovovýrobe a chemickej výrobe) sa venujú 2 firmy, údrţbu 

zelene v parkoch a záhradách zabezpečuje jeden člen, ekologickým zdrojom energie sa taktieţ 

venuje jeden subjekt a jedna členka, odborníčka na regionálny rozvoj, zastupuje občiansky 

sektor.  Členovia boli vybratí na základe toho, ţe všetci svojimi aktivitami prispievajú 

k rozvoju daného územia, vytvárajú nielen ekonomickú, ale i spoločenskú hodnotu v regióne 

a svojimi činnosťami zvyšujú kvalitu ţivota obyvateľov. V danej lokalite sú to teda významné 

subjekty a sú schopné napomáhať v rozvoji celému územiu Malokarpatského partnerstva o.z.. 

Geografické rozloţenie jednotlivých členov je vyváţené a vzhľadom na veľkosť územia je ich 

rozmiestnenie pomerne rovnomerné. 

 

Tabuľka 3: Členovia podľa územia a sektora 

Územie Verejný sektor Občiansky sektor Súkromný sektor Spolu 

Biely Kostol 1 0 0 1 

Bíňovce 1 0 0 1 

Bohdanovce nad 

Trnavou 
1 1 0 2 

Boleráz 1 1 0 2 

Borová 1 0 1 2 

Buková 1 2 0 3 

Dechtice 1 1 2 4 

Dlhá 1 2 0 3 

Dobrá Voda 1 0 1 2 

Dolná Krupá 1 0 0 1 

Dolné Orešany 1 0 0 1 

Horné Dubové 1 0 0 1 

Horné Orešany 1 1 1 3 

Kátlovce 1 2 2 5 
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Košolná 1 0 1 2 

Lošonec 1 0 0 1 

Naháč 1 0 0 1 

Ruţindol 1 0 2 3 

Smolenice 1 1 2 4 

Suchá nad Parnou 1 2 2 5 

Šelpice 1 0 1 2 

Trstín 1 1 0 2 

Zvončín 1 1 0 2 

Spolu 23 15 15 53 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Cieľom tohto občianskeho zdruţenia je aktívne realizovanie rozvoja územia smerom zdola, 

a teda zapájanie miestnych obyvateľov a podnikateľských subjektov do rozvojových 

procesov. Hlavným zámerom zdruţenia je realizácia rozvojových aktivít v záujme zvýšenia 

kvality ţivota obyvateľov a v rámci tohto zámeru sa v júny 2015 začalo spracovávanie 

Stratégie CLLD- Malokarpatské partnerstvo. 

 

2.2 Tvorba partnerstva a stratégie CLLD  

 

Územie Malokarpatského partnerstva o.z. leţí iba v jednom okrese, okrese Trnava, čo z 

personálneho hľadiska výrazne uľahčilo budovanie partnerstva, nakoľko mnohí členovia uţ 

vzájomne spolupracovali v minulosti a osobne sa poznali. Mediálna kampaň o aktivitách 

a novinkách partnerstva bola zabezpečovaná pomocou obecných rozhlasov a printových 

médií. Verejnosť bola zapojená do procesu tvorby Malokarpatského partnerstva o.z. ešte pred 

jeho vznikom. Bolo potrebné zabezpečiť informovanosť obyvateľstva a potenciálnych členov 

a predovšetkým nadviazať komunikáciu, ktorá ako sa neskôr potvrdilo je potrebná pri tvorbe 

rozvojových projektov a aj pri ďalších aktivitách partnerstva. V rámci jednotlivých obcí túto 

časť zabezpečovala starostka alebo starosta formou verejných stretnutí. Tento prístup sa 

vyuţíva aj pri pripomienkovacom procese a príprave kultúrno - spoločenských aktivít. Na 

tvorbe loga partnerstva sa podieľali deti z miestnych základných škôl. Po zaloţení partnerstva, 

v roku 2006, vznikla tieţ webová stránka Malokarpatského partnerstva o.z., ktorá výrazne 

uľahčuje vzájomnú komunikáciu a šírenie informácií. Od svojho vzniku sa partnerstvo 

zúčastňuje na rôznych výstavách zameraných vidiecky ţivot, propaguje región, spolupracuje 

s Trnavským i Bratislavským samosprávnym krajom, podieľa sa na organizácií rôznych 

spoločenských podujatí a v súčasnosti sa zameriava tieţ na pomoc pri príprave individuálnych 

projektov jednotlivých členov Malokarpatského partnerstva o.z.. 
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Do vypracovania stratégie rozvoja územia boli taktieţ zapojení miestni obyvatelia a 

zástupcovia miestnych organizácií a podnikov, podnikatelia, poslanci obecných 

zastupiteľstiev a jednotliví starostovia z územia Malokarpatského partnerstva o.z.. Pre 

informovanie a zmobilizovanie miestneho obyvateľstva, vytvorenie verejno- súkromného 

partnerstva, vypracovanie stratégie rozvoja územia Malokarpatského partnerstva o.z. boli 

realizované rôzne aktivity, a to (Príloha č.4): 

 

 Zverejnenie informačných letákov (informácie o projekte, časový harmonogram 

stretnutí – zverejnené na verejne prístupných miestach – informačné tabule obce, 

obecné úrady, miestne potraviny, autobusové zastávky) 

 Preposielanie pozvánok (pozvánky a podkladové materiály boli preposielané všetkým 

členom Malokarpatského partnerstva o.z. a tieţ účastníkom odborných stretnutí) 

 Oznamy prostredníctvom miestnych rozhlasov (v kaţdej členskej obci boli šírené 

informácie o verejných stretnutiach prostredníctvom miestneho rozhlasu, aby sa 

podporila účasť miestneho obyvateľstva) 

 Rozhovory a osobné informačné stretnutia s predstaviteľmi členských obcí 

 Obecné verejné stretnutia (stretnutia boli realizované v kaţdej obci Malokarpatského 

partnerstva o.z., realizovali sa za účasti miestnych obyvateľov, predstaviteľov obce, 

ale aj súkromného sektora, konali sa v rámci, ale aj mimo verejných obecných 

zastupiteľstiev) 

 Odborné stretnutia podľa odvetví: hospodárstvo, sociálna oblasť environmentálna 

oblasť(stretnutia sa realizovali za účasti jednotlivých členov zastupujúcich súkromný 

sektor a predstaviteľov samospráv) 

 Verejné pracovné stretnutia (stretnutia sa realizovali za účasti miestnych obyvateľov, 

podnikateľov, poslancov obecných zastupiteľstiev a starostov z členských obcí 

Malokarpatského partnerstva o.z.) 

 Pracovné stretnutia členov Malokarpatské partnerstvo o.z. (stretnutia sa realizovali za 

účasti členov Malokarpatského partnerstva) 

 Dotazníky pre obyvateľov obce (informovanosť o tvorbe PHSR obce a o stratégii 

CLLD, silné a slabé stránky, príleţitosti a ohrozenia) 

 Dotazníky pre členov Malokarpatského partnerstva o.z. (silné a slabé stránky, 

príleţitosti a ohrozenia, konkrétne aktivity a projekty na úrovni obce a na úrovni 

mikroregiónu) 
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Tabuľka 4: Prehľad aktivít k tvorbe stratégie CLLD 

Prehľad o uskutočnených aktivitách k vypracovaniu stratégie rozvoja územia Malokarpatského 

partnerstva 

p.č. Dátum Miesto 

konania 

Aktivita Počet účastníkov 

V S O Spolu 

1. 17.6.2015 KD Šelpice 

Informovanie o moţnosti 

vypracovania stratégie rozvoja 

územia Malokarpatského 

partnerstva (stratégie CLLD) 

19 16 4 39 

2. 29.7.2015 KD Šelpice 

Vypracovanie stratégie rozvoja 

územia Malokarpatského 

partnerstva (stratégie CLLD) – 

analýza zdrojov územia, zber 

informačných materiálov 

17 - 2 19 

3. 19.8.2015 
OcÚ 

Zvončín 

Vypracovanie stratégie rozvoja 

územia Malokarpatského 

partnerstva (stratégie CLLD) – 

analýza zdrojov územia, 

tematické určenie pracovných 

skupín , návrh členov pracovných 

skupín 

18 19 3 40 

4. 16.9.2015 KD Šelpice 

Vypracovanie stratégie rozvoja 

územia Malokarpatského 

partnerstva (stratégie CLLD) – 

diskusia s verejnosťou (silné,slabé 

stránky,príleţitosti, ohrozenia 

rozvoja územia),SWOT analýza 

(podľa pracovných skupín) 

16 14 9 39 

5. 29.9.2015 KD Ruţindol 

Stratégia CLLD – diskusia s 

verejnosťou (problémové oblasti, 

moţnosti rozvoja území, vízie ), 

problémová analýza, stanovenie 

cieľov (podľa pracovných skupín) 

18 12 11 41 

6. 7.10.2015 KD Trstín 

Stratégia CLLD – diskusia 

s verejnosťou (opatrenia na 

naplnenie stanovených cieľov), 

opatrenia na naplnenie 

stanovených cieľov (podľa 

pracovných skupín) 

17 16 7 40 

7. 21.10.2015 KD Šelpice 

Stratégia CLLD – diskusia 

s verejnosťou (rozpočtovanie 

opatrení), návrhy rozpočtu 

opatrení na naplnenie 

stanovených cieľov (podľa 

pracovných skupín) 

17 11 6 34 

8. 9.11.2015 KD Šelpice 

Kompletizácia, doplnkové návrhy, 

schvaľovanie stanov , voľba 

orgánov 

20 16 4 40 

9. 3.12 

Agropenzión 

Hubert 

Ruţindol 

Pracovne stretnutie, prezentácia 

stratégie CLLD ako uceleného 

dokumentu 

18 - 2 20 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Na efektívne určenie silných a slabých stránok územia Malokarpatského partnerstva o.z., 

príleţitostí i ohrození rozvoja, problémových oblastí, na vytýčenie cieľov a konkrétnych 

rozvojových aktivít územia boli vytvorené tematické pracovné skupiny. Celkovo boli 

vytvorené 3 tematické skupiny, ktoré boli vţdy tvorené členmi Malokarpatského partnerstva 

o.z. a dobrovoľne i odborníkmi, zástupcami súkromného sektora a obyvateľmi územia 

Malokarpatského partnerstva o.z.. 

 

Tabuľka 5: Pracovné skupiny 

Oblasť Počet členov 

Hospodárska oblasť Cca 13 

Sociálna oblasť Cca 10 

Environmentálna oblasť Cca 9 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

3 Analytický rámec 

3.1 Analýza zdrojov územia 

3.1.1 Všeobecná charakteristika územia 

 

Malokarpatské partnerstvo o.z. sa nachádza  v Trnavskom samosprávnom kraji (NUTS III) 

a celkovo sa rozprestiera na 380,29 km2 (38028,65 ha). Všetci členovia administratívne 

spadajú pod okres Trnava (NUTS IV) a zaberajú aţ 51,3 % jeho rozlohy. Obce 

Malokarpatského partnerstva o.z. majú spolu 28 865 obyvateľov. Územie má veľmi dobrú 

dopravnú dostupnosť k hlavnému mestu Bratislava a k hraniciam s Českou republikou. Na 

území sa nachádza veľké mnoţstvo kultúrny, historických a prírodných zaujímavostí. 

Tabuľka 6: Veľkostná štruktúra obcí 

Počet obyvateľov Počet obcí 

Do 199 0 

200 – 499 4 

500 – 999 7 

1000 -1999 8 

2000 - 4999 4 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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3.1.2 História a fakty o obciach 

 

Obec Biely Kostol  

Adresa: Pionierske námestie 18, 919 34 Biely Kostol, SR 

Web: www.bielykostol.eu 

Biely Kostol leţí na juhozápade Slovenska v centre Trnavskej pahorkatiny 

medzi pohorím Malých Karpát severovýchodne od Bratislavy. Biely Kostol bol 

osídlený uţ v neolite. Dejiny obce sú úzko späté s históriou mesta Trnava. V 

roku 1244 kráľ Belo IV. trnavským hosťom pridelil zem zvanú Parná, o ktorej 

viacerí predpokladajú, ţe to bola zem neskoršieho Bieleho Kostola. Dnes má obec 1611 

obyvateľov.  

Obec Bíňovce  

Adresa: Bíňovce 134, 919 07 Bíňovce, SR 

Web: www.binovce.sk 

Obec Bíňovce sa nachádza v severozápadnej časti okresu Trnava, vzdialená 18 

km od okresného mesta. Prvou písomnou zmienkou o obci sa povaţuje rok 

1330 v listine bratislavskej kapituly. Bíňovce sú čírou rímsko-katolíckou obcou, 

filiálkou trstínskej farnosti. Bíňovce majú toho času 663 obyvateľov. 

Obec Bohdanovce nad Trnavou  

Adresa: Bohdanovce nad Trnavou 268, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou, SR 

Web: www.bohdanovce.com 

Bohdanovce nad Trnavou, ako napovedá názov obce, nájdete v bezprostrednej 

blízkosti Trnavy, asi 6 km smerom na severozápad. Obec má 1306 

obyvateľov. Prvá písomná zmienka sa datuje do čias vlády Karola Róberta, 

keď sa v Uhorsku v r. 1332 uskutočnila prvá konskripcia. Vyberači desiatku 

vyslaní z Bratislavskej kapituly uviedli našu obec do súpisov pod názvom Podans. 
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Obec Boleráz  

Adresa: Boleráz 586, 919 08 Boleráz, SR 

Web: www.boleraz.eu 

Dnešná obec Boleráz vznikla v roku 1960 spojením dvoch samostatných 

politických obcí Bolerázu a Klčovian. Trvalým medzníkom rozhraničujúcim 

úsek nepísanej a písanej histórie je dátum prvého záznamu o existencii ľudskej 

komunity. Pre Boleráz je takýmto dňom 11. máj 1240. Uhorský kráľ Belo IV. 

vtedy daroval dôchodky Bolerázu trnavským františkánkam (klariskám). 

 

Obec Borová  

Adresa: Borová 56, 919 61 Borová, SR 

Web: www.borova.sk 

Borová leţí na západnom okraji Trnavskej pahorkatiny. Aţ 13. storočie otvára 

históriu osudov panstiev prešporského (Bratislavského) ţupného hradu a 

neskoršie panstva na Červenom Kameni. Hrad Červený kameň zaloţila 

kráľovná Konštancia okolo roku 1230. Po jej smrti prešiel hrad do vlastníctva 

uhorských kráľov. Prvá písomná zmienka dochovaná o obci je z roku 1590. 

 

Obec Buková  

Adresa: Buková 50, 919 10 Buková, SR 

Web: www.bukova.sk 

Obec Buková sa nachádza v CHKO Malé Karpaty a je známou rekreačnou 

oblasťou, vďaka Vodnej nádrţi Buková, zrúcanine hradu Ostrý Kameň, 

najvyššiemu vrchu Malých Karpát Záruby a peknej okolitej prírode. Prvá 

písomná zmienka o obci Buková sa nachádza v listine kráľa Belu IV. z roku 

1256, kedy mala názov Byk. Pomenovanie Bygzaad sa objavuje v roku 1394, Biksárd v roku 

1773 a Buková od roku 1948. 
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Obec Dechtice  

Adresa: Dechtice 488, 919 53 Dechtice, SR 

Web: www.dechtice.sk 

Dechtice, obec na úpätí Malých Karpát, bola osídlená uţ v eneolite, v dobe 

bronzovej i laténskej. Prvá písomná zmienka je z roku 1258 (villa Degce). 

Dechtice patrili panstvu Dobrá Voda, od XVI. storočia mali charakter 

zemepanského mestečka. V súčasnosti majú Dechtice 1868 obyvateľov. 

 

Obec Dlhá  

Adresa: Dlhá 1, 919 01 Dlhá, SR 

Web: www.dlhapritrnave.sk 

Obec Dlhá sa rozprestiera v juhozápadnej časti Trnavského okresu. Prvý 

dochovaný písomný záznam o existencii Dlhej pochádza z roku 1296. V obci je 

rímskokatolícky kostol sv. Margity z roku 1390 a kaplnka sv. Antona 

Paduánskeho z roku 1909. 

 

Obec Dobrá Voda  

Adresa: Dobrá Voda 121, 919 54 Dobrá Voda, SR 

Web: www.obecdobravoda.eu 

Obec Dobrá Voda leţí v severnej časti trnavského okresu, vo vnútrohorskej 

kotlinke Malých Karpát. Z roku 1263 je prvá listinná zmienka o panstve 

Dobrá Voda, v ktorej je spomínaná stráţna pevnosť „Bonus Aqua" 

vybudovaná na prechode cez Malé Karpaty a z roku 1392 prvá listinná 

zmienka o obci, v ktorej je zmienka o osade pod hradom Dobrá Voda. 
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Obec Dolná Krupá 

Adresa:  L.van Beethovena 139/1, 919 65 Dolná Krupá 

Web: www.dolnakrupa.com 

Dolná Krupá leţí pribliţne 10 km severným smerom od okresného a krajského 

mesta Trnava. Takmer rovnaká vzdialenosť delí obec od najvyššieho vrchu 

Malých Karpát -Zárub. Na unikátnej - jednej z dvoch najstarších zachovaných 

listín na našom území - tzv. zoborskej listine z roku 1113 figuruje aj prvá 

známa podoba názvu obce - Crumba. Názvom Crumba (samohláska „u" bola skráteným 

zápisom pre výslovnosť slabiky „um") pomenoval stredoveký pisár dnešnú Dolnú Krupú. 

Obec Dolné Orešany  

Adresa: Dolné Orešany 210, 919 02 Dolné Orešany, SR 

Web: www.dolneoresany.sk 

Obec Dolné Orešany leţí na východnom úpätí Malých Karpát v prekrásnom 

prírodnom prostredí, na severnom okraji trnavskej sprašovej tabule. Obec sa 

vyvinula v chotári lokality Orešany, písomne doloţenej z roku 1235. Názov 

obce vznikol zo ţivého ľudového mena obyvateľov Orešane a to od úţitkového 

stromu orech. 

Obec Horné Dubové 

Adresa: Horné Dubové 97, 919 06 Horné Dubové 

Web: www.hornedubove.sk 

Obec Horné Dubové leţí v severnej časti okresu Trnava. Je vzdialená 19 km 

od okresného mesta severným smerom a 3 km od úpätia Malých Karpát 

severozápadným smerom. Prvá písomná zmienka o obci Horné Dubové 

pochádza z roku 1262. Dá sa však predpokladať, ţe miesto, kde sa nachádza, 

bolo osídlené dávno predtým. V roku 1262 mala dedina názov Feldombov a Ful Dombo. 
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Obec Horné Orešany  

Adresa: Horné Orešany 190, 919 03 Horné Orešany, SR 

Web: www.horneoresany.sk 

Obec Horné Orešany sa nachádza 16 km na severozápad od Trnavy na styku 

Trnavskej sprašovej tabule s východnou pätou Malých Karpát. Horné Orešany 

sú písomne doloţené v listine z r. 1296 ako Dious. Potvrdzuje to Vlastivedný 

slovník obcí na Slovensku. Obec vznikla na okraji stráţeného hraničného 

priesmyku. 

 

Obec Kátlovce  

Adresa: Kátlovce 1, 919 55 Kátlovce, SR 

Web: www.katlovce.sk 

Kátlovce sa nachádzajú pribliţne 14 km na sever od Trnavy. Samotná obec sa 

nachádza v plytkej doline potoka Blavy. Najstarší prvý známy písomný 

záznam obce Kátlovce sa viaţe k urbáru Dobrovodského panstva z roku 1401. 

V súčasnosti majú Kátlovce 1170 obyvateľov.  

 

Obec Košolná  

Adresa: Košolná 44, 919 01 Košolná, SR 

Web: www.kosolna.eu.sk 

Obec Košolná leţí 12 km severozápadne od okresného mesta Trnava. Pri 

predstavení obce Košolná a jej histórie nemôţeme hovoriť o vzniku ale o prvej 

písomnej zmienke. Prvý písomný záznam nehovorí o vzniku ale o existencii a 

teda to znamená ţe obec uţ nejakú históriu za sebou mala. V kaţdom prípade 

týmto písomne preukázateľným medzníkom je rok 1296. 

 



 

19 
 

Obec Lošonec  

Adresa: Lošonec 62, 919 04 Lošonec, SR 

Web: www.losonec.sk 

Lošonec leţí v objatí Malých Karpát. Na východe sa rozprestiera Trnavská 

níţina. Stred obce je vo výške 263 m n.m., najvyšší bod chotára je vo výške 

662 m n.m. a najniţší bod je vo výške 215 m n.m. Obec Lošonec susedí s 

obcami Smolenice, Horné Orešany, Plavecké Podhradie a Plavecký Mikuláš. 

 

Obec Naháč  

Adresa: Naháč 84, 919 06 Naháč, SR 

Web: www.obecnahac.sk 

Naháč sa nachádza v Trnavskom kraji severne od Trnavy asi v polovici cesty 

do Senice. Obec leţí na úpätí pohoria Malé Karpaty. Okolitá príroda poskytuje 

vynikajúce podmienky pre nenáročnú turistiku. Najmä zrúcanina kláštora 

Katarínka. V historických análoch okresu Trnava sa píše, ţe obec Naháč 

(1426- Nahaacz) patrila striedavo panstvu Dobrá Voda a Smolenice. 

 

Obec Ružindol  

Adresa: Ruţindol 130, 919 61 Ruţindol, SR 

Web: www.ruzindol.sk 

Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1215. Nik menší ako Matej Bel uviedol 

Ruţindol do literatúry: „Ruţindolčania sú do jedného Slováci a ich manţelky 

sa venujú čarám.“ Veľké poţiare, povodne, infekčné choroby priniesli do 

rodín našich predkov veľa nešťastia, smútku a sĺz. Obec má v súčasnosti 1603 

obyvateľov. 

 



 

20 
 

Obec Smolenice  

Adresa: Ulica SNP 52, 919 04 Smolenice, SR 

Web: www.smolenice.com 

Pod malebným juhovýchodným úpätím Malých Karpát sa rozprestiera obec 

Smolenice. Má pribliţne 3358 obyvateľov a patrí do okresu Trnava. Smolenice 

sú po prvýkrát doloţené v listine z roku 1256 ako villa Solmus. Názov 

Smolenice je pravdepodobne odvodený od smoliarov, výrobcov smoly. 

 

Obec Suchá nad Parnou  

Adresa: Suchá nad Parnou 68, 919 01 Suchá nad Parnou, SR 

Web: www.suchanadparnou.sk 

Obec Suchá nad Parnou leţí v Trnavskej pahorkatine, sčasti v doline potoka 

Podháj a Parná. Prvá písomná doloţená správa o obci je síce z roku 1251, ale v 

nej sa hovorí o odpredaji pozemkov, ktoré uţ skôr tu mala v drţbe vdova 

Alţbeta. Obec uţ v 13. storočí patrila panstvu na Červenom Kameni, menšie 

časti viacerým zemianskym rodinám. 

 

Obec Šelpice  

Adresa: Šelpice 195, 919 09 Šelpice, SR 

Web: www.selpice.sk 

Obec Šelpice leţí 6 km severozápadne od krajského mesta Trnava. V 

súčasnosti má 867 obyvateľov. Najstaršou písomnou zmienkou o Šelpiciach je 

listina českého kráľa Václava I., ktorou v r. 1249 daruje obec Šelpice (Selpe) a 

Boleráz (Balyarad) ţenskému cisterciátskemu kláštoru v Tišnove na Morave. 
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Obec Trstín  

Adresa: Trstín 95, 919 05 Trstín, SR 

Web: www.trstin.sk 

Poloha Trstína pri vstupe do jedného z malokarpatských prechodov ho 

predurčila na osídlenie v rannom stredoveku. Územie leţalo na vnútorných 

hraniciach konfínia – pohraničného pásma. Ochranu zabezpečovali skupiny 

dosadeného obyvateľstva, pohraničné stráţe Sikulovia. O ich prítomnosti na 

teritóriu Trstína sa dozvedáme z najstaršej listinnej zmienky - donačnej listiny Belu IV. z roku 

1256. V súčasnosti má obec 1416 obyvateľov. 

 

Obec Zvončín  

Adresa: Zvončín 82, 919 01 Zvončín, SR 

Web: www.zvoncin.eu 

Obec Zvončín sa nachádza 5 km od krajského mesta Trnava na Trnavskej 

pahorkatine v blízkosti rieky Parná. Pôvodne bola súčasťou Ţupy 

Bratislavskej, okres Trnava, kraj Bratislava a po roku 1960 patrila do kraja 

Západoslovenského. Osídľovanie sa viaţe na úrodnú pôdu a archeologické 

nálezy potvrdzujú osídľovanie od neolitu. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1539, 

kedy obec patrila panstvu Červeného Kameňa. 

 

3.1.3 Poloha 

 

Územie Malokarpatského partnerstva o.z. s celkovou rozlohou 380,29 km
2
 tvoria členovia 

z oblasti pod Malými Karpatmi, ktoré vytvárajú severozápadný lem tohto územia (Príloha 

č.5). Malokarpatské partnerstvo o.z. administratívne spadá do Trnavského samosprávneho 

kraja (NUTS III) a do okresu Trnava (NUTS IV). Vo svojej najsevernejšej časti, konkrétne 

severnou hranicou katastra obce Dobrá Voda, susedí s Trenčianskym samosprávnym krajom 

a jeho okresom Myjava. Zo severovýchodu, katastrami obcí Dobrá Voda, Dechtice 

a Kátlovce, susedí s okresom Piešťany. Z juhozápadu hraničí s Bratislavským samosprávnym 
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krajom, konkrétne s okresom Pezinok, a to juhozápadnými katastrálnymi hranicami obcí 

Ruţindol, Borová, Dlhá, Dolné Orešany, Horné Orešany a Lošonec. Na severozápade susedí 

s okresom Senica, malou časťou katastrálnej hranice obce Smolenice a severozápadnými 

hranicami obcí Buková, Trstín, Naháč a Dobrá Voda.   

Z geografického hľadiska región Malokarpatského partnerstva o.z. ohraničuje na 

severozápade hrebeň Malých Karpát. Väčšinou pahorkatinový charakter povrchu prechádza 

do Podunajskej níţiny len v najjuţnejšej časti územia. 

  

Tabuľka 7: Geografická poloha - súradnice 

 Súradnice 

Najsevernejší bod 48°38'41.0"N  17°33'43.0"E ( v obci Dobrá Voda) 

Najvýchodnejší bod 48°30'59.8"N  17°38'22.2"E (v obci Kátlovce) 

Najjuţnejší bod 48°20'26.8"N  17°30'21.7"E (v obci Ruţindol) 

Najzápadnejší bod 48°27'56.7"N  17°18'08.8"E (v obci Lošonec) 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z GoogleMapy,2015 

 

Poloha územia Malokarpatského partnerstva o.z. má svoje výhody aj nevýhody, najmä čo 

sa týka blízkosti veľkých miest a dôleţitých dopravných uzlov.  

Tabuľka 8: Výhody a nevýhody z hľadiska polohy 

Výhody Nevýhody 

 Blízkosť a veľmi dobrá dostupnosť 

z krajského mesta Trnava  

 Blízkosť hlavného mesta Bratislava 

 Blízkosť diaľnice D1 

 Blízkosť hraníc s Českou republikou 

a Rakúskom  

 Všetky členské obce sú začlenené 

v rovnakej správnej jednotke 

(rýchlejšie a jednoduchšie 

administratívne procesy) 

 Typický vidiecky región s pestrým 

geograficko-prírodným zastúpením 

(od pohorí, cez lesy a lúky, aţ po 

úrodné polia a vinohrady) 

 Moţná migrácia obyvateľstva do 

väčších miest (Trnava, Bratislava) – 

trvalá, za prácou, za vzdelaním, za 

voľnočasovými aktivitami 

 Zvýšená frekvencia tranzitnej 

nákladnej dopravy z hľadiska dobrej 

dopravnej dostupnosti (opotrebenie 

ciest, nehodovosť, poškodzovanie 

ţivotného prostredia) 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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3.1.4 Geografická charakteristika 

 

Malokarpatské partnerstvo o.z. z veľkej časti zasahuje do horského krajinného celku – 

Malých Karpát. Malé Karpaty je nevysoké strednohorské pásmo Fatransko-tatranskej oblasti 

na západnom Slovensku dlhá pribliţne 100 km. Začínajú sa v Bratislave pri Dunaji a tiahnu sa 

aţ po Nové Mesto nad Váhom. Najvyšším vrcholom celého pohoria sú Záruby (768 m n.m.), 

leţiace v centrálnej časti pohoria v blízkosti obce Smolenice. Geomorfologicky sa Malé 

Karpaty delia na štyri základné podcelky – Devínske Karpaty, Pezinské Karpaty, Brezovské 

Karpaty a Čachtické Karpaty. Územie Malokarpatského partnerstva o.z. zasahuje do 

Pezinských a Brezovských Karpát. Pezinské Karpaty majú charakter masívneho pohoria s 

pomerne rozľahlými ústrednými plošinami (rovne), ktoré predstavujú relikty málo členitého 

reliéfu vytvoreného v mladších treťohorách. Západnú časť Pezinských Karpát tvorí pásmo 

miestami skalnatých vyvýšenín, ktoré sú najvyšším vrchmi Malých Karpát (Vysoká, Vápenná 

a Záruby). Najvyššie sú spomínané Záruby (768 m n.m.) vystupujúce o 460 m nad hlboko 

zaklesnutú Bukovskú depresiu. Do tohto krajinného celku zapadajú tieţ obce Dolné Orešany, 

Horné Orešany, Lošonec, Smolenice a Buková. Severne od Bukovskej depresie leţia 

Brezovské Karpaty. Majú podobný charakter reliéfu ako Pezinské Karpaty, avšak sú niţšie, 

pomerne masívne a vnútri plošinové. Celé územie tvorí Dobrovodská kotlina s typickým 

vápencovým krasom – Dobrovodský kras (miestny názov Dlhé Skálie). Táto tektonická 

prepadlina s trojuholníkovým pôdorysom vykazuje najvyššiu seizmickú aktivitu na 

Slovensku. Do tohto územia spadajú obce Dobrá voda, Naháč i Trstín.  

Juhozápadnú časť územia Malokarpatského partnerstva o.z. tvorí Podunajská pahorkatina 

ako severnejšia a hornatejšia časť Podunajskej níţiny. Podunajská pahorkatina sa skladá z 11 

častí, a súčasťou jednej z nich, Trnavskej pahorkatiny, sú aj obce Malokarpatského 

partnerstva o.z. leţiace juhozápadne od Malých Karpát.  

 

Geológia 

 

Geologické podloţie územia Malokarpatského partnerstva o.z. v oblasti Malých Karpát 

tvorí najmä kryštalické jadro s druhohornými sedimentárnymi jednotkami obalu a príkrovov. 

Juhovýchodnú časť Malých Karpát budujú dva rozsiahle ţulové masívy tvorené veľmi 

rozpukanými hlbinnými vyvrelinami ţulového typu. Miestami sa v kryštaliniku vyskytujú aj 

série premenených hornín, ako sú svory, ruly, fylity a amfibolity. Od západnej strany Malých 

Karpát aţ po ich severnú časť sa ťahá pásmo zvrásnených sedimentov pôvodne usadených na 
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dne druhohorného mora (vápence, dolomity, kremence a bridlice). Územie Malých Karpát je 

tieţ významné vďaka výskytu krasových útvarov. Na území Malokarpatského partnerstva o.z. 

sa nachádza Smolenický a Dobrovodský kras. Krasové javy sa nachádzajú v okolí obce 

Lošonec a Smolenice. Nachádza sa tu jediná sprístupnená jaskyňa v krase – jaskyňa Driny. 

V Smolenickom krase sa nachádza aj jediný vodopád Malých Karpát – Hlbočiansky vodopád. 

Povrchové krasové útvary sú na území Malokarpatského partnerstva o.z. zastúpené 

vyvieračkou Mariáš pri obci Dobrá Voda. 

Níţinnú časť Malokarpatského partnerstva o.z. tvorenú Podunajskou pahorkatinou 

charakterizujú morské, brakické aţ sladkovodné sedimenty, hlavne piesky, íly, štrky a 

vulkanoklastiky, miocénneho aţ pliocénnho veku, ktoré prekrývajú pomerne hrubé nánosy 

kvartérnych štrkopieskov.  

 

Pôdne pomery a využitie zeme 

 

Podunajská níţina je najúrodnejšia oblasť Slovenska. Podunajskú pahorkatinu, ako časť 

Malokarpatského partnerstva o.z. tvoria najmä úrodné černozeme, ale aj menej úrodné 

hnedozeme, ktoré treba zavlaţovať, a málo úrodná spraš. V severozápadnej časti územia, 

tvorenej Malými Karpatmi, sa nachádzajú skôr vápence, kambizeme a luvizeme.   

 

Celková výmera územia Malokarpatského partnerstva o.z. je 38028,65 ha (380,29 km
2
). 

Rozlohou je najväčšia obec Dobrá Voda (8,67% z celkovej výmery spoločenstva). Medzi 

katastrálne najväčšie obce patria tieţ obce Smolenice, Trstín  a Boleráz. Naopak rozlohovo 

najmenšie sú Biely Kostol, Borová a Horné Dubové. 

Graf 1: Pôdny fond územia 

 

Zdroj: ŠÚ SR, 2015 

Poľnohospodárska 

pôda 

58,03% 

Nepoľnohospodárska 

pôda 

41,97% 

Pôdny fond Malokarpatského partnerstva 
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Poľnohospodárska pôda tvorí 58,03 % rozlohy Malokarpatského partnerstva o.z., avšak jej 

zastúpenie v jednotlivých obciach je rôzne. Pomer poľnohospodárskej pôdy v obciach sa mení 

vzhľadom na blízkosť Malých Karpát. V obciach, ktorých katastre tvoria aj Malé Karpaty je 

pomer poľnohospodárskej pôdy menší, ako v obciach, ktoré sa nachádzajú na Podunajskej 

pahorkatine. Najväčšiu časť poľnohospodárskej pôdy na území Malokarpatského partnerstva 

o z. tvorí orná pôda (87,57%). Celkovo tvorí orná pôda 50,82 % z celkovej rozlohy územia 

spoločenstva.  

Graf 2: Poľnohospodárska pôda 

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2015 

 

Rozlohovo majú najviac poľnohospodárskej pôdy obce Dolná Krupá (1980,47 ha) a 

Boleráz (1952,78 ha). Najväčšie zastúpenie poľnohospodárskej pôdy zo so svojho 

katastrálneho územia (viac ako 90% celkovej rozlohy obce) majú obce Ruţindol, Kátlovce, 

Dlhá, Košolná, Horné Dubové a Borová. Naopak, najmenej je to v obciach v blízkosti Malých 

Karpát, ako sú Lošonec, Dobrá Voda a Buková. Rozlohovo najviac ornej pôdy majú obce 

Dolná Krupá a Boleráz. Vinice sú najviac zastúpené v obciach Dlhá a Dolné Orešany. Lúky a 

pasienky ako trvale trávnaté porasty sú rozšírené najmä vo vyšších oblastiach, a teda v 

obciach pri Malých Karpatoch. 

Tabuľka 9: Poľnohospodárska pôda 

Územie 

Celková 

výmera 

územia 

(v ha) 

Poľnohospodárska pôda (v ha) 

Orná 

pôda 
Vinice Záhrady 

Ovocné 

sady 

Trvalé 

trávnaté 

porasty 

Spolu v % 

Biely Kostol 241,11 148,48 0,33 22,01 0,70 0 171,52 71,14 

Bíňovce 779,38 666,07 0 15,46 2,81 1,66 686,00 88,02 

Bohdanovce 

nad Trnavou 
1148,16 995,83 3,54 25,12 1,22 1,76 1027,47 89,49 

Boleráz 2544,92 1783,77 9,44 39,11 8,18 112,28 1952,78 76,73 

Orná pôda 

87,57% 

Vinice 

2,48% 

Záhrady 

2,81% 

Ovocné sady 

0,42% 

Trvalé trávnaté 

porasty 

6,72% 

Poľnohospodárska pôda 

Orná pôda

Vinice

Záhrady

Ovocné sady

Trvalé trávnaté porasty
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Borová 590,54 450,97 61,21 13,18 1,56 4,63 531,55 90,01 

Buková 2429,13 572,48 0 21,86 0,99 209,45 804,78 33,13 

Dechtice 1946,28 962,62 17,87 31,30 1,61 101,66 1115,06 57,29 

Dlhá 1180,67 908,69 160,31 12,02 0 11,39 1092,41 92,52 

Dobrá Voda 3297,75 556,96 0 18,94 0 244,86 820,76 24,89 

Dolná 

Krupá 
2463,21 1885,48 23,48 44,27 13,69 13,55 1980,47 80,40 

Dolné 

Orešany 
1789,64 536,06 135,76 29,86 37,73 27,67 767,08 42,86 

Horné 

Dubové 
727,89 659,87 0 8,33 0,29 0,42 668,91 91,90 

Horné 

Orešany 
2156,90 623,99 69,95 29,20 0 51,59 774,73 35,92 

Kátlovce 1170,22 1057,65 0 25,08 0 0,13 1082,86 92,53 

Košolná 958,88 867,43 0,23 14,28 0,89 3,76 886,59 92,46 

Lošonec 2370,91 110,07 0,17 13,89 0 313,07 437,20 18,44 

Naháč 1967,29 476,59 0 18,18 0 206,08 700,85 35,63 

Ruţindol 1470,62 1340,65 4,27 22,47 0 5,99 1373,38 93,39 

Smolenice 2896,75 1108,25 6,57 60,62 0 110,31 1285,75 44,39 

Suchá nad 

Parnou 
1438,42 1020,74 39,87 70,74 2,11 13,70 1147,16 79,75 

Šelpice 1017,07 884,34 4,15 13,14 0 4,20 905,83 89,06 

Trstín 2618,56 1023,62 6,11 41,70 20,08 39,00 1130,51 43,17 

Zvončín 824,35 683,40 4,82 28,08 0,62 6,15 723,07 87,71 

Spolu- MP 38028,65 19324,01 548,08 618,84 92,48 1483,31 22066,72 58,03 

Zdroj: ŠÚ SR, 2015 

Nepoľnohospodárska pôda tvorí 41,97 % z celkovej výmery Malokarpatského partnerstva 

o.z.. Najväčšie percento nepoľnohospodárskej pôdy je v obciach pri Malých Karpatoch a je to 

z dôvodu vyššej nadmorskej výšky, menej úrodných pôd, ale najmä z dôvodu prítomnosti 

početných lesných porastov. Lesné pozemky tvoria aţ 79,96% nepoľnohospodárskej pôdy 

a 33,56% celkovej rozlohy Malokarpatského partnerstva o.z.. Naopak, zastavané plochy 

tvoria 4,88 % výmery spoločenstva. 

Graf 3: Nepoľnohospodárska pôda 

 

Zdroj: ŠÚ SR, 2015 
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Najväčšie zastúpenie nepoľnohospodárskej pôdy zo so svojho katastrálneho územia (viac 

ako 60% celkovej rozlohy obce) majú obce Lošonec, Dobrá Voda, Buková, Naháč a Horné 

Orešany. Rozlohovo najviac nepoľnohospodárskej pôdy majú obce Dobrá Voda (2476,99 ha) 

a Lošonec (1933,71), ktoré majú taktieţ najrozsiahlejšie lesné pozemky z Malokarpatského 

partnerstva o.z.. Najviac vodných plôch je v obciach Smolenice (88,70 ha), Horné Orešany 

a Buková. Naopak, plošne najviac zástavby majú obce Boleráz a Smolenice, avšak najviac 

zastavané územie má obec Biely Kostol, kde zastavané plochy tvoria aţ 19,24% katastra 

obce. 

  

Tabuľka 10: Nepoľnohospodárska pôda 

Územie 

Celková 

výmera 

územia (v 

ha) 

Nepoľnohospodárska pôda (v ha) 

Lesné 

pozemky 

Vodné 

plochy 

Zastavané 

plochy 

Ostatné 

plochy 
Spolu v % 

Biely Kostol 241,11 0 2,71 46,40 20,48 69,59 28,86 

Bíňovce 779,38 0 33,60 50,02 9,76 93,38 11,98 

Bohdanovce 

nad Trnavou 
1148,16 0 7,20 103,33 10,16 120,69 10,51 

Boleráz 2544,92 231,33 25,99 196,08 138,74 592,14 23,27 

Borová 590,54 0 7,32 38,24 13,43 58,99 9,99 

Buková 2429,13 1437,17 71,37 67,56 48,25 1624,35 66,87 

Dechtice 1946,28 641,35 24,40 86,86 78,61 831,22 42,71 

Dlhá 1180,67 11,09 12,12 49,45 15,60 88,26 7,48 

Dobrá Voda 3297,75 2372,09 15,54 65,59 23,77 2476,99 75,11 

Dolná Krupá 2463,21 276,19 33,71 141,77 31,07 482,74 19,60 

Dolné 

Orešany 
1789,64 925,43 14,08 73,50 9,55 1022,56 57,14 

Horné 

Dubové 
727,89 2,27 5,62 30,06 21,03 58,98 8,10 

Horné 

Orešany 
2156,90 1128,68 72,84 109,08 71,57 1382,17 64,08 

Kátlovce 1170,22 0 11,33 48,28 27,75 87,36 7,47 

Košolná 958,88 0 19,05 47,31 5,93 72,29 7,54 

Lošonec 2370,91 1846,59 7,47 40,29 39,36 1933,71 81,56 

Naháč 1967,29 1191,19 4,73 43,22 27,30 1266,44 64,37 

Ruţindol 1470,62 15,45 2,75 62,52 16,52 97,24 6,61 

Smolenice 2896,75 1270,80 88,70 177,96 73,54 1611,00 55,61 

Suchá nad 

Parnou 
1438,42 122,35 47,35 106,09 15,47 291,26 20,25 

Šelpice 1017,07 0 5,39 88,59 17,26 111,24 10,94 

Trstín 2618,56 1291,63 21,75 125,29 49,38 1488,05 56,83 

Zvončín 824,35 0 3,00 56,32 41,96 101,28 12,29 

Spolu - MP 38028,65 12763,61 538,02 1853,81 806,49 15961,93 41,97 

Zdroj: ŠÚ SR, 2015 
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Vodstvo 

 

Hlavnými tokmi územia Malokarpatského partnerstva o.z. sú Parná, Trnávka, Krupský 

potok a Blava. Riečna sieť územia má paralelnú textúru a povodia tokov majú smer SZ – JV. 

Rozvodia medzi tokmi prechádzajú po plochých, hladko modelovaných chrbtoch 

Podmalokarpatskej pahorkatiny a Trnavskej tabule. Z hľadiska odtokových pomerov patria 

vodné toky  do oblasti vrchovinno-níţinnej s daţďovo snehovým typom odtoku s 

akumuláciou vôd v decembri aţ januári, vysokou vodnatosťou vo februári aţ apríli a s 

najniţšími prietokmi v septembri.  

Z povrchových vôd v území majú významné miesto umelé vodné plochy (vodné nádrţe, 

rybníky a štrkoviská). Tvoria ich vodné nádrţe Buková, Boleráz, Suchá, Horné Orešany, 

Dubové,  rybníky  v Dechticiach, v Lošonci (Rybáreň) a v Trstíne. 

Podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska patrí územie do rajónu QN 050 – Kvartér 

Trnavskej pahorkatiny. Menšia časť patrí do rajónu Q 048 – Kvartér Váhu a Podunajskej 

níţiny. Podmalokarpatská pahorkatina patrí prevaţne do rajónu N 049 – Neogén Trnavskej 

pahorkatiny. Prevaţná časť Malých Karpát patrí do rajónu MN  053 Mezozoikum severnej 

časti Pezinských a Brezovských  Karpát a do rajónu M 054 Mezozoikum kriţňanského 

príkrovu Malých Karpát. 

V záujmovom území je početne zastúpená tieţ kategória podzemných vodných zdrojov. 

Najvýznamnejšie zdroje podzemných vôd sú lokalizované v katastrálnych územiach obcí: 

Dobrá Voda, Dechtice, Dolné Orešany, Horné Orešany, Smolenice, Buková. V okolí 

uvedených vodných zdrojov sú zriadené pásma hygienickej ochrany (PHO) I. a II. stupňa, 

ktoré vystupujú ako limitujúce faktory voči jednotlivým socioekonomickým aktivitám. 

Hladina podzemných vôd sa nachádza priemerne v hĺbke 3 m. Na mieste akumulačných 

depresií a zvyškov starých ramien je to iba 1 m. Pórovú priepustnosť majú aj územia s 

proluviálnymi sedimentami na prechode Malých Karpát do Podmalokarpatskej pahorkatiny 

napr. medzi Trstínom, Bolerázom a Lošoncom. 

V oblasti Trnavskej pahorkatiny sa zvodnené horizonty viaţu na komplexy jazerno-

riečnych sedimentov starého pleistocénu aţ vrchného pliocénu (rumanu), ktoré sú prekryté 

veľkými hrúbkami spraší. Táto oblasť má priepustnosť pórovú, hladina podzemnej vody je 

prevaţne napätá. 

Mocnosť vodonosnej vrstvy podzemnej vody v piesčitých štrkoch rumanu dosahuje okolo 

7 m. Na základe kontinuálneho porovnávania geometrického poľa hydroizohýps, ktoré sú 

udávané v nadmorských výškach s geometrickým poľom nadmorských výšok, sa hladina 
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podzemnej vody nachádza v hĺbke cca od 4 do 18 m, čo závisí predovšetkým od hrúbky 

spraší. 

 

 

Klíma 

 

Záujmové územie patrí do dvoch klimatických oblastí (typov klímy), ktoré sú 

rozdiferencované podľa výskytu inverzií, sumy teplôt, zráţok a ročnej amplitúdy teplôt. 

 

Tabuľka 11: Typy klímy na území 

Kód Typy klímy 
Suma teplôt 

Ročné 

zrážky 

Ročná 

amplitúda teplôt 

 10 
o
C mm 

o
C 

1. 
Níţinná klíma s miernou inverziou 

teplôt, prevaţne teplá, mierne suchá 
2 600 - 3 000 650 - 700 21,5 - 25 

2. 
Horská klíma s malou inverziou teplôt, 

mierne teplá, vlhká 
2 200 - 2 400 650 - 850 21 - 23 

Zdroj: Tarábek, Atlas SR, 1980 

 

K najteplejším mesiacom patrí mesiac júl a august, kedy  je zaznamenaných aj najviac 

tropických dní. Menej ich je  v mesiacoch jún a september. Mrazových dní s teplotou niţšou 

ako 0 °C je priemerne 95,7. Najčastejšie sú  v mesiacoch december – február, menej v 

mesiacoch október – november a marec – apríl. Ľadových dní s teplotou, ktorá po celý deň 

nevystúpila nad 0 °C, je v sledovanom období priemerne 29,3 za rok, s najväčšou 

početnosťou v mesiacoch december – február. Najviac zráţok spadne v mesiacoch jún – 

august, najmenej v mesiacoch január – marec. Z dlhodobého hľadiska je suchým mesiacom aj 

september. Smerom do pohoria Malé Karpaty s rastúcou nadmorskou výškou sa zvyšuje 

vlhkosť, klesá atmosferický tlak, rastie hodnota oblačnosti, zniţuje sa dĺţka slnečného svitu, 

zvyšuje sa mnoţstvo zráţok a dĺţka snehovej pokrývky. 

 

3.1.5 Zaujímavosti a komparatívne výhody oproti iným oblastiam 

 

 Územie Malokarpatského partnerstva o.z. má veľmi dobrú dostupnosť, či uţ 

z hľadiska cestnej alebo ţelezničnej dopravy. 

 Všetky obce spadajú pod tie isté administratívne jednotky- Trnavský samosprávny 

kraj a okres Trnava. 
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 Územie partnerstva má výhodnú polohu, vzhľadom na priame susedstvo 

s Trenčianskym i Bratislavským krajom, a teda aj s okresmi Pezinok, Senica, Myjava 

a aj s okresom Piešťany. 

 V blízkosti sa nachádzajú taktieţ hranice s Českou republikou i Rakúskom.  

 V obci Boleráz sa nachádza neverejné vnútroštátne letisko Štefana Baniča. 

 Prírodné prostredie Malokarpatského partnerstva o.z. je veľmi pestré, nachádzajú sa tu 

lesy Malých Karpát, krasové útvary, mnoţstvo lúk a pasienkov a rozľahlé 

poľnohospodárske polia s kvalitnou ornou pôdou.  

 Nachádza sa tu mnoţstvo prírodných a kultúrnych krás, vhodné na rozvoj cestovného 

ruchu (Smolenický zámok, hrad Dobrá voda, jaskyňa Driny a pod.). 

 V obciach leţiacich na severe územia sa nachádzajú turistické trasy vhodné na pešiu 

turistiku, ale i cyklistickú či jazdeckú turistiku. 

 Severná časť regiónu je bohatšia na malé loţiská tehliarskych surovín, vápencov, 

dolomitov, piskov a štrkopieskov.  

 Lesy v pohorí Malých Karpát poskytujú taktieţ kvalitné dubové a bukové drevo 

vhodné na stavebné, nábytkárske a priemyselné účely.   

 

Tabuľka 12: Zaujímavé údaje o obciach 

Najstaršia obec: Dolná Krupá (r.1313) 

Najmladšia obec: Borová (r.1589) 

Najvyššie poloţená obec: Buková (321 m.n.m.) 

Najniţšie poloţená obec: Biely Kostol (153 m.n.m.) 

Obec s najväčšou výmerou: Dobrá Voda (3297,75 ha) 

Obec s najmenšou výmerou: Biely Kostol (241,11 ha) 

Obec s najväčším počtom obyvateľov Smolenice (3358 obyvateľov) 

Obec s najmenším počtom obyvateľov Horné Dubové (379 obyvateľov) 

Obec s najväčšou hustotou obyvateľstva Biely Kostol (654,47 obyv./km
2
) 

Obec s najmenšou hustotou obyvateľstva Lošonec (21,55 obyv./km
2
) 

Zdroj: ŠÚ SR, (údaje k 31.12.2014) 

3.1.6 Demografia 

 

Vývoj počtu obyvateľov 

 

Vývoj počtu obyvateľov Malokarpatského partnerstva o.z. je pozitívny a v sledovanom 

období, od roku 2009 do roku 2014, má rastúci trend. Od roku 2009 sa zvýšil počet 

obyvateľov aţ o 1297 obyvateľov.   
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Graf 4: Vývoj počtu obyvateľov 

 

Zdroj: ŠÚ SR, 2015 

 

V 12 obciach Malokarpatského partnerstva o.z. môţeme sledovať nárast počtu obyvateľov, 

v 9 obciach zaznamenávame skôr stagnáciu, prípadne kolísavý trend v hodnotách počtu 

obyvateľov a v 2 obciach počet obyvateľov mierne klesá. Najväčší nárast obyvateľov 

zaznamenali obce Biely Kostol, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz, Ruţindol a Suchá nad 

Parnou,  teda obce, ktoré sú najbliţšie ku krajskému mestu Trnava. Naopak, pokles 

obyvateľov evidovali obce Dobrá Voda a Lošonec, ktoré sú od mesta Trnava vzdialenostne 

najďalej. 

 

Tabuľka 13: Vývoj počtu obyvateľov obcí 

Obec r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 

Biely Kostol 1405 1427 1460 1491 1545 1 611 

Bíňovce 667 667 676 673 669 663 

Bohdanovce nad 

Trnavou 
1139 1155 1201 1249 1268 1 306 

Boleráz 2129 2158 2236 2242 2252 2 262 

Borová 382 395 391 407 407 408 

Buková 664 662 665 662 663 662 

Dechtice 1848 1853 1869 1875 1879 1 868 

Dlhá 372 375 441 447 446 444 

Dobrá Voda 842 834 824 825 806 810 

Dolná Krupá 2239 2269 2297 2285 2280 2 284 

Dolné Orešany 1283 1285 1263 1257 1263 1 275 

Horné Dubové 378 377 382 382 381 379 

Horné Orešany 1885 1888 1904 1902 1909 1 910 

Kátlovce 1148 1146 1146 1150 1162 1 170 

Košolná 743 752 755 772 787 781 

Lošonec 539 543 527 520 517 505 

Naháč 455 455 457 458 450 446 

Ruţindol 1468 1516 1540 1554 1574 1 603 

Smolenice 3342 3335 3374 3378 3392 3 358 

Suchá nad 1839 1900 1943 1978 1996 2 041 

27568 

27855 

28320 
28526 

28699 
28865 

26500
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27500

28000

28500

29000

r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014

Počet obyvateľov
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Parnou 

Šelpice 750 791 807 843 858 867 

Trstín 1330 1333 1369 1378 1396 1 416 

Zvončín 721 739 793 798 799 796 

Spolu 

Malokarpatské 

partnerstvo o.z. 

27568 27855 28320 28526 28699 28 865 

 

    - počet obyvateľov rastie 

 - počet obyvateľov stagnuje/ počet obyvateľov kolísa 

 - počet obyvateľov klesá 

Zdroj: ŠÚ SR, 2015 

 

Hustota obyvateľstva v obciach 

 

Z hľadiska plošnej rozlohy k najväčším obciam patrí obec Dobrá Voda s rozlohou 32,98 

km
2
 a obce Trstín, Smolenice a Boleráz s rozlohou nad 25 km

2
. V prepočte obyvateľov na 

plochu, najväčšiu hustotu z obcí dosahuje Biely Kostol s hustotou 645,47 obyvateľov na km
2
. 

Najniţšiu hustotu obyvateľstva vykazuje obec Lošonec s 21,55 obyvateľmi na km
2
. Niţšiu 

hustotu obyvateľstva majú tieţ obce Naháč (22,7 obyv./km
2
) Dobrá Voda (24,50 obyv./km

2
),  

Buková (27,27 obyv./km
2
) a Dlhá (37,69 obyv./km

2
). Ide o podhorské sídla s veľkou rozlohou 

katastrálneho územia a pomerne vzdialené od miest. 

 

Tabuľka 14: Hustota obyvateľstva 

 
Počet obyvateľov/ stav 

k 31.12.2014 
Rozloha v km

2
 

Hustota obyvateľstva 

na  1 km
2
 

Biely Kostol 1 611 2,41 654,47 

Bíňovce 663 7,79 85,45 

Bohdanovce nad 

Trnavou 
1 306 11,48 112,09 

Boleráz 2 262 25,45 88,69 

Borová 408 5,91 69,00 

Buková 662 24,29 27,27 

Dechtice 1 868 19,46 96,26 

Dlhá 444 11,81 37,69 

Dobrá Voda 810 32,98 24,50 

Dolná Krupá 2 284 24,63 92,64 

Dolné Orešany 1 275 17,90 70,91 

Horné Dubové 379 7,28 52,21 

Horné Orešany 1 910 21,57 88,53 

Kátlovce 1 170 11,70 99,64 

Košolná 781 9,59 81,76 

Lošonec 505 23,71 21,55 

Naháč 446 19,67 22,77 

Ruţindol 1 603 14,71 108,02 
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Smolenice 3 358 28,97 116,51 

Suchá nad Parnou 2 041 14,38 140,33 

Šelpice 867 10,17 84,80 

Trstín 1 416 26,19 53,69 

Zvončín 796 8,24 96,74 

Malokarpatské 

partnerstvo o.z. 
28 865 380,29 

Priemerná hustota: 

75,90 

Zdroj: ŠÚ SR, 2015 

 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia 

 

V Malokarpatskom partnerstve o.z. z hľadiska pohlavia obyvateľstva prevládajú ţeny.  

Početná prevaha ţien nad muţmi je charakteristická pre vyspelé populácie a tieţ pre 

Slovenskú republiku ako celok. 

Graf 5: Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia 

 

Zdroj: ŠÚ SR, 2015 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa veku 

 

Malokarpatské partnerstvo o.z. tvorí z viac ako 70% (r.2014 – 71,01%) obyvateľstvo 

v produktívnom veku, a teda obyvateľstvo od 15 do 64 rokov. V sledovanom období, od roku 

2009, nebolo v oblasti zaznamenávané starnutie obyvateľstva a predproduktívna zloţka (do 

14 rokov) svojim počtom prevyšovala poproduktívnu zloţku obyvateľstva (65 a viac rokov). 

V poslednom sledovanom roku sa tento trend zmenil a obyvateľstvo začalo starnúť, najmä na 

úkor obyvateľstva v produktívnom veku.  

r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014

Muţi 13550 13706 13918 14049 14155 14276

Ţeny 14018 14149 14402 14477 14544 14589
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Graf 6: Veková štruktúra obyvateľstva 

 

Zdroj: ŠÚ SR, 2015 

 

U väčšiny obcí (12 obcí) v roku 2014 prevaţovalo obyvateľstvo v produktívnom 

a poproduktívnom veku, a teda ich obyvateľstvo postupne starne. V 11 obciach prevyšovala 

predproduktívna zloţka nad poproduktívnou zloţkou obyvateľstva. Najvyšší index starnutia 

dosahovalo obyvateľstvo v obciach Horné Dubové, Lošonec a Naháč. Naopak,  v obciach 

Šelpice, Biely Kostol, Ruţindol a Dlhá bola počtom výraznejšia najmladšia zloţka 

obyvateľstva. Index starnutia za celé Malokarpatské partnerstvo o.z. mal po prvýkrát (od roku 

2009) hodnotu v roku 2014 viac ako 100, a obyvateľstvo teda moţno povaţovať za mierne 

prestarnuté.  

Tabuľka 15: Veková štruktúra obyvateľstva obcí 

r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014

Predproduktívny vek (v%) 14,32 14,23 14,5 14,39 14,48 14,31

Produktívny vek (v%) 71,86 71,83 71,58 71,46 71,12 71,01

Poproduktívny vek (v%) 13,82 13,94 13,92 14,15 14,4 14,68
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Predproduktívny vek (v%) Produktívny vek (v%) Poproduktívny vek (v%)

 Rok 
Počet 

obyvateľov 

Predproduktívny 

vek (0-14) 

Produktívny 

vek (15-64) 

Poproduktívny 

vek (64 a viac) 

Index 

starnutia 

Biely Kostol 
2009 1405 208 1025 172 82,69 

2014 1611 269 1134 208 77,32 

Bíňovce 
2009 667 112 441 114 101,79 

2014 663 99 441 123 124,24 

Bohdanovce 

nad Trnavou 

2009 1139 174 815 150 86,20 

2014 1306 201 929 176 87,56 

Boleráz 
2009 2129 305 1524 300 98,36 

2014 2262 318 1642 302 94,96 

Borová 
2009 382 60 279 43 71,67 

2014 408 63 283 62 98,41 

Buková 
2009 664 79 479 106 134,18 

2014 662 86 452 124 144,19 

Dechtice 
2009 1848 267 1335 246 92,13 

2014 1868 266 1334 268 100,75 



 

35 
 

 

Pohyb obyvateľstva 

 

Situácia Malokarpatského partnerstva o.z. v oblasti demografického vývoja je priaznivá, 

napriek tomu, ţe v oblasti od roku 2012 sledujeme mierny prirodzený úbytok obyvateľstva, sa 

Dlhá 
2009 372 47 260 65 138,30 

2014 444 69 319 56 81,16 

Dobrá Voda 
2009 842 132 561 149 112,88 

2014 810 107 551 152 142,06 

Dolná Krupá 
2009 2239 295 1633 311 105,42 

2014 2284 282 1673 329 116,67 

Dolné 

Orešany 

2009 1283 185 907 191 103,24 

2014 1275 168 919 188 111,90 

Horné 

Dubové 

2009 378 42 258 78 185,71 

2014 379 36 244 99 275,00 

Horné 

Orešany 

2009 1885 269 1344 272 101,16 

2014 1910 280 1347 283 101,07 

Kátlovce 
2009 1148 198 808 142 71,71 

2014 1170 187 823 160 85,56 

Košolná 
2009 743 140 512 91 65,00 

2014 781 123 554 104 84,55 

Lošonec 
2009 539 78 366 95 121,79 

2014 505 49 355 101 206,12 

Naháč 
2009 455 48 315 92 191,67 

2014 446 45 309 92 204,44 

Ruţindol 
2009 1468 228 1062 178 78,07 

2014 1603 266 1119 218 81,95 

Smolenice 
2009 3342 417 2558 367 88,01 

2014 3358 441 2463 454 102,95 

Suchá nad 

Parnou 

2009 1839 273 1305 261 95,60 

2014 2041 315 1416 310 98,41 

Šelpice 
2009 750 125 536 89 71,20 

2014 867 157 614 96 61,14 

Trstín 
2009 1330 178 936 216 121,35 

2014 1416 196 993 227 115,82 

Zvončín 
2009 721 89 552 80 89,89 

2014 796 107 584 105 98,13 

Spolu – 

Malokarpat-

ské 

partnerstvo 

2009 27 568 3949 19811 3808 96,43 

2014 28 865 4130 20498 4237 102,59 

 
Vyšší počet predproduktívnej zloţky obyvateľstva ako poproduktívnej 

zloţky obyvateľstva 
 

 
Vyšší počet poproduktívnej zloţky obyvateľstva ako predproduktívnej 

zloţky obyvateľstva (starnutie obyvateľstva) 
 

 

Zdroj: ŠÚ SR, 2015 
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počet obyvateľov zvýšil o 339 obyvateľov. Celkový prírastok môţeme sledovať v 6 obciach, 

naopak celkový úbytok obyvateľstva sledujeme v 7 obciach. Najvýraznejší pohyb v oblasti 

prisťahovalectva do obce zaznamenávame v obciach v blízkosti krajského mesta Trnava, 

konkrétne v obciach Biely Kostol, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz, Dolné Orešany, 

Ruţindol a Suchá nad Parnou. Najvýraznejší odliv obyvateľov sledujeme v obciach Dlhá 

a Smolenice a postupný pokles prisťahovaných osôb je v obciach Košolná a Šelpice. Zvýšenú 

natalitu zaznamenávajú obce Bohdanovce nad Trnavou, Ruţindol, Šelpice a Trstín a naopak 

pokles počtu narodených osôb je v obciach Dechtice, Dolné Orešany, Košolná a Suchá nad 

Parnou. Nízke prírastky obyvateľstva sú celoslovenským a moţno povedať, ţe aj 

celoeurópskym trendom. Výraznejší pokles prirodzeného prírastku je vo veľkej miere 

podmienený celospoločenskými socioekonomickými zmenami. Prirodzený úbytok nepriamo 

ovplyvňujú aj také faktory spoločenského ţivota ako je narastajúci karierizmus a zvyšujúci sa 

priemerný vek prvorodičiek. Nízky prirodzený prírastok je spôsobovaný nízkou pôrodnosťou 

a zvýšenou úmrtnosťou. Zvýšená úmrtnosť v niektorých obciach je aj dôsledkom väčšej 

základne obyvateľstva starších vekových skupín v týchto obciach. 

 

Tabuľka 16: Pohyb obyvateľstva 
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Biely Kostol 

2012 21 14 7 58 34 24 31 

2013 21 8 13 75 34 41 54 

2014 18 13 5 84 23 61 66 

Bíňovce 

2012 8 11 -3 8 8 0 -3 

2013 3 5 -2 9 11 -2 -4 

2014 5 11 -6 9 9 0 -6 

Bohdanovce 

nad Trnavou 

2012 6 13 3 64 19 45 48 

2013 5 18 -13 51 19 32 19 

2014 12 11 1 54 17 37 38 

Boleráz 

2012 16 30 -14 60 40 20 6 

2013 21 14 7 50 47 3 10 

2014 17 31 -14 70 46 24 10 

Borová 

2012 3 3 0 19 3 16 16 

2013 4 6 -2 13 11 2 0 

2014 3 4 -1 11 9 2 1 

Buková 

2012 5 6 -1 6 8 -2 -3 

2013 2 4 -2 14 11 3 1 

2014 6 6 0 8 9 -1 -1 
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Dechtice 

2012 28 16 12 17 23 -6 6 

2013 21 12 9 27 32 -5 4 

2014 13 18 -5 15 21 -6 -11 

Dlhá 

2012 6 4 2 12 8 4 6 

2013 4 6 -2 11 10 1 -1 

2014 5 6 -1 19 20 -1 -2 

Dobrá Voda 

2012 6 9 -3 16 12 4 1 

2013 6 15 -9 6 16 -10 -19 

2014 9 13 -4 19 11 8 4 

Dolná Krupá 

2012 15 30 -15 35 32 3 -12 

2013 18 26 -8 39 35 4 -4 

2014 17 23 -6 33 23 10 4 

Dolné 

Orešany 

2012 14 12 2 15 23 -8 -6 

2013 12 20 -8 36 22 14 6 

2014 7 12 -5 36 19 17 12 

Horné 

Dubové 

2012 4 5 -1 2 1 1 0 

2013 2 6 -4 7 4 3 -1 

2014 4 3 1 6 9 -3 -2 

Horné 

Orešany 

2012 18 22 -4 32 30 2 -2 

2013 29 22 7 31 31 0 7 

2014 16 23 -7 39 31 8 1 

Kátlovce 

2012 12 12 0 24 20 4 4 

2013 10 8 2 14 4 10 12 

2014 8 9 -1 17 8 9 8 

Košolná 

2012 9 7 2 29 14 15 17 

2013 7 9 -2 26 9 17 15 

2014 5 9 -4 20 22 -2 -6 

Lošonec 

2012 3 4 -1 10 16 -6 -7 

2013 3 6 -3 10 10 0 -3 

2014 3 14 -11 8 9 -1 -12 

Naháč 

2012 4 8 -4 12 7 5 1 

2013 2 9 -7 7 8 -1 -8 

2014 2 7 -5 13 12 1 -4 

Ruţindol 

2012 11 13 -2 36 20 16 14 

2013 16 15 1 30 11 19 20 

2014 16 12 4 49 24 25 29 

Smolenice 

2012 31 13 3 42 41 1 4 

2013 31 15 7 68 61 7 14 

2014 24 12 -8 57 83 -26 -34 

Suchá nad 

Parnou 

2012 21 13 8 69 42 27 35 

2013 20 29 -9 65 38 27 18 

2014 13 17 -4 86 37 49 45 

Šelpice 

2012 11 3 8 53 25 28 36 

2013 15 6 9 28 22 6 15 

2014 17 2 15 26 32 -6 9 

Trstín 

2012 12 12 0 28 19 9 9 

2013 16 19 -3 46 25 21 18 

2014 17 4 3 34 17 17 20 

Zvončín 

2012 4 3 1 13 9 4 5 

2013 6 5 1 16 16 0 1 

2014 6 9 -3 18 18 0 -3 
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Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo (EAO) zahŕňa pracujúcich, nezamestnaných, 

pracujúcich dôchodcov a osoby na materskej dovolenke. Najväčší podiel EAO z celkového 

počtu obyvateľov majú obce Boleráz a Zvončín. V 11 obciach tvorí EAO viac ako 50% 

obyvateľstva. Najväčší podiel nezamestnaných z EAO je v obciach Buková, Borová, 

Ruţindol a Dolná Krupá. Najmenší podiel nezamestnaných osôb z EAO majú obce Zvončín, 

Bíňovce, Košolná a Kátlovce. Nepracujúci dôchodcovia ako ekonomicky neaktívna zloţka 

obyvateľstva je najviac zastúpená v obciach Horné Dubové, Naháč a Lošonec, kde tvoria viac 

ako 27% obyvateľstva obce. Naopak, najmenší pomer nepracujúcich dôchodcov je v obciach 

Šelpice, Smolenice a Ruţindol. Deti a študenti, ako závislé osoby, tvoria výraznejšiu zloţku 

obyvateľstva (viac ako 25% obyvateľstva) v obciach Bíňovce, Borová, Dobrá Voda, Košolná 

a Šelpice.  

Tabuľka 17: Ekonomická aktivita obyvateľstva 

Obec 
EAO 

(v %) 

Nezamestnaní 

z EAO 

(v %) 

Nepracujúci 

dôchodcovia 

(v %) 

Deti 

a študenti 

(v%) 

Ostatní 

(rodičovská 

dovolenka, 

nezistení) 

(v %) 

Biely Kostol 50,24 10,96 18,72 24,09 6,95 

Bíňovce 43,95 6,80 25,41 25,41 5,23 

Bohdanovce 

nad Trnavou 
50,21 10,37 20,67 24,08 5,04 

Boleráz 53,29 9,48 19,58 21,57 5,56 

Borová 45,45 12,77 22,98 25,00 6,57 

Buková 48,42 13,04 25,41 20,00 6,17 

Dechtice 50,88 10,33 19,79 24,88 4,45 

Dlhá 51,57 11,68 22,51 21,99 3,93 

Dobrá Voda 43,08 12,01 26,59 25,39 4,94 

Spolu – 

Malokarpat-

ské 

partnerstvo 

2012 268 263 5     

2013 274 283 -9     

2014 243 269 -26     

 
- Nárast v celkovom  

  prírastku 
 - Pokles v celkovom prírastku - úbytok 

 - Nárast prisťahovalectva  - Pokles v migrácii (prisťah./vysťah.) 

 - Nárast v počte narodených  - Pokles v počte narodených 

Zdroj: ŠÚ SR, 2015 
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Dolná Krupá 49,21 12,46 22,85 22,72 5,22 

Dolné Orešany 49,33 12,08 23,45 21,88 5,34 

Horné Dubové 45,67 8,05 32,02 19,16 3,15 

Horné Orešany 50,03 9,40 22,82 21,97 5,18 

Kátlovce 52,05 7,55 19,83 24,63 3,49 

Košolná 49,14 7,51 20,42 26,48 3,96 

Lošonec 43,49 11,45 27,20 22,61 6,70 

Naháč 49,35 9,69 29,13 18,91 2,61 

Ruţindol 50,36 12,50 18,88 23,80 6,96 

Smolenice 51,05 8,35 18,50 21,46 8,99 

Suchá nad 

Parnou 
48,30 9,31 22,11 23,94 5,65 

Šelpice 51,69 11,05 16,36 25,85 6,10 

Trstín 48,80 10,75 22,72 22,87 5,61 

Zvončín 53,19 6,71 19,26 22,45 5,10 

Zdroj: ŠÚ SR, 2011 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti 

Z hľadiska národnostného zloţenia je región pomerne homogénny, dominantné zastúpenie 

má obyvateľstvo slovenskej národnosti. Podiel obyvateľstva slovenskej národnosti sa v 

jednotlivých sídlach pohybuje od 88,84% v obci Smolenice po 99,21% v obci Horné Dubové. 

Ostatné národnosti sú zastúpené minimálne. Sú rozptýlené takmer vo všetkých sídlach. 

Maďarská národnosť je v 15 obciach a iba v obci Šelpice prevyšuje 1%. Obyvateľstvo českej 

národnosti je zastúpené v 18 obciach a jeho zastúpenie sa pohybuje do 1%. Rómske 

obyvateľstvo ţije v 9 obciach a jeho podiel je od  0,05 % do 1,22%. 

 

Tabuľka 18: Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti 

 
Počet 

obyvateľov 

Národnosť 

Slovenská Maďarská Rómska Česká Iná/nezistená 

Biely Kostol 1 611 94,22 0,14 0,21 0,55 4,88 

Bíňovce 663 94,18 0,00 0,29 0,15 5,38 

Bohdanovce nad 

Trnavou 
1 306 97,18 0,17 0,09 0,43 2,13 

Boleráz 2 262 91,16 0,14 0,00 0,54 8,16 

Borová 408 92,68 0,25 0,00 0,00 7,07 

Buková 662 94,44 0,00 0,00 0,45 5,11 

Dechtice 1 868 96,41 0,16 0,05 0,16 3,22 

Dlhá 444 97,38 0,26 0,00 0,00 2,36 

Dobrá Voda 810 96,63 0,00 0,00 0,00 3,37 

Dolná Krupá 2 284 97,29 0,09 0,13 0,09 2,40 

Dolné Orešany 1 275 95,61 0,16 0,08 0,71 3,44 

Horné Dubové 379 99,21 0,00 0,00 0,52 0,27 

Horné Orešany 1 910 98,57 0,05 0,00 0,32 1,06 
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Kátlovce 1 170 97,55 0,00 1,22 0,09 1,14 

Košolná 781 97,50 0,13 0,00 0,13 2,24 

Lošonec 505 92,53 0,19 0,00 0,38 6,90 

Naháč 446 98,50 0,00 0,00 0,00 1,50 

Ruţindol 1 603 93,84 0,00 0,07 0,66 5,43 

Smolenice 3 358 88,84 0,06 0,00 0,30 10,80 

Suchá nad Parnou 2 041 96,18 0,00 0,00 0,37 3,45 

Šelpice 867 95,45 1,43 0,00 0,39 2,73 

Trstín 1 416 97,09 0,44 0,07 0,22 2,18 

Zvončín 796 92,87 0,13 0,00 0,00 7,00 

Zdroj: ŠÚ SR, 2011 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania 

Na formovaní hodnotovej orientácie obyvateľstva ako i na preferencii celkového ţivotného 

štýlu obyvateľstva sa výraznou mierou podieľa náboţenské vierovyznanie. Obyvateľstvo 

tohto regiónu vykazuje pomerne vysoký stupeň religiozity. Dominantné postavenie má 

Rímsko –katolícka cirkev, ku ktorej sa hlási v kaţdej obci viac ako 69 % obyvateľov. Ostatné 

náboţenské vierovyznania sú zastúpené nepatrne, z ktorých najvyššie má obyvateľstvo 

evanjelického vierovyznania. Najvyšší podiel evanjelického vierovyznania vykazuje obec 

Naháč s podielom 2,17%. Najviac obyvateľov bez náboţenského vyznania ţije v obciach 

Biely Kostol a Ruţindol.  

Tabuľka 19: Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania 

 
Počet 

obyvateľov 

Vierovyznanie 

Rímsko-

katolícke 
Evanjelické 

Grécko-

katolícke 

Bez 

vyznania 
Iné/nezistené 

Biely Kostol 1 611 69,92 2,06 0,89 17,07 10,06 

Bíňovce 663 90,13 0,45 0,00 2,69 6,73 

Bohdanovce nad 

Trnavou 
1 306 82,41 1,20 0,08 8,97 7,34 

Boleráz 2 262 79,69 0,90 0,04 7,94 11,43 

Borová 408 77,78 0,76 0,25 8,59 12,62 

Buková 662 83,61 0,30 0,15 6,62 9,32 

Dechtice 1 868 89,60 0,64 0,00 3,59 6,17 

Dlhá 444 90,58 0,26 0,52 3,14 5,50 

Dobrá Voda 810 86,28 1,08 0,00 6,74 5,90 

Dolná Krupá 2 284 84,28 0,61 0,04 6,48 8,59 

Dolné Orešany 1 275 81,49 1,02 0,16 9,09 8,24 

Horné Dubové 379 92,13 0,26 0,00 6,04 1,57 

Horné Orešany 1 910 85,47 0,69 0,16 9,56 4,12 

Kátlovce 1 170 93,54 0,08 0,17 2,45 3,76 

Košolná 781 85,24 0,92 0,66 4,22 8,96 

Lošonec 505 81,42 0,00 0,00 6,32 12,26 

Naháč 446 88,91 2,17 0,65 4,78 3,49 

Ruţindol 1 603 72,20 0,98 0,52 16,19 10,11 



 

41 
 

Smolenice 3 358 72,18 0,95 0,17 11,09 15,61 

Suchá nad Parnou 2 041 82,96 1,52 0,05 8,52 6,95 

Šelpice 867 81,42 0,52 0,13 13,77 4,16 

Trstín 1 416 79,68 1,53 0,29 10,27 8,23 

Zvončín 796 80,48 0,25 0,51 7,91 10,85 

Zdroj: ŠÚ SR, 2011 

 

3.1.7 Technická infraštruktúra 

 

Plynofikácia: Okrem obce Borová je plyn zavedený vo všetkých členských obciach.  

Kanalizácia: Obce Biely Kostol, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz, Dechtice, Dobrá Voda, 

Dolná Krupá, Horné Orešany, Kátlovce, Lošonec, Naháč, Ruţindol, Smolenice, Šelpice a 

Zvončín majú vybudovanú kanalizáciu. V ostatných obciach je potrebné kanalizačnú sieť 

vybudovať a dostavať. Dobudovaním kanalizačnej siete, sa výrazne skvalitní technická 

infraštruktúra v obciach, zjednoduší sa ţivot obyvateľov obce a obmedzením domových ţúmp 

sa prispeje tieţ k ochrane a skvalitneniu ţivotného prostredia.  

Verejný vodovod: Verejný vodovod zavedený vo všetkých členských obciach okrem obce 

Bíňovce. V niektorých obciach vodovod starší a v nevyhovujúcom stave a je potrebná 

rekonštrukcia, ktorá prispeje k efektívnejšiemu vyuţívaniu vody a zamedzí prípadným 

havarijným situáciám.  

Nakladanie s komunálnym odpadom: Zber tuhého komunálneho odpadu a zber separovaných 

odpadov je zabezpečený vo všetkých členských obciach partnerstva. V obciach je tieţ 

potrebné zamedziť vzniku čiernych skládok a prípadne zabezpečiť sanáciu miest s nelegálne 

uloţeným odpadom. 

Vedenie elektrickej energie: Všetky obce sú dostatočne zásobované elektrickou energiou. 

Vedenia sú dostatočne nadimenzované a umoţňujú pripojenie nových odberateľov bez 

väčších nákladov. 

Spôsob vykurovania: Vykurovanie plynom prevaţuje vo všetkých členských obciach. 

Vykurovanie tuhým palivom sa zvyčajne vyuţíva iba čiastočne. V obci Biely Kostol, Boleráz, 

Borová, Buková, Kátlovce, Košolná, Ruţindol, Suchá nad Parnou, Trstín a Zvončín sa na 

vykurovanie vyuţíva aj elektrická energia. 

Cestná sieť: Cestnú sieť Malokarpatského partnerstva o.z. tvoria prevaţne cesty II. a III. 

kategórie. Cestná sieť je vo väčšine prípadov vo funkčnom stave, avšak je opotrebená. 
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Rekonštrukciu si vyţadujú i chodníky. Rekonštrukciou miestnych dopravných sietí sa zvýši 

nielen dopravná obsluţnosť komunikácií, ale zvýši sa tieţ bezpečnosť na obecných cestách 

i chodníkoch. Komunikácie vo vhodnom a zrekonštruovanom stave napomôţu aj 

kvalitnejšiemu dopravnému spojeniu medzi obcami navzájom a i prepojeniu obcí s miestnymi 

atraktivitami i krajským mestom Trnava. 

Ţelezničná sieť: Cez územie Malokarpatského partnerstva o.z. vedie trať Trnava – Kúty so 

zastávkami v obciach Bíňovce, Šelpice, Boleráz, Smolenice. 

Dopravné spojenie: Územie Malokarpatského partnerstva o.z. je dobre dostupné z pohľadu 

hromadnej aj individuálnej dopravy. Najrozšírenejšia je autobusová doprava, najčastejšie s 

východiskovou stanicou v Trnave. Sú to prímestské aj expresné autobusové linky. 

V niektorých obciach si autobusové zastávky vyţadujú rekonštrukciu, čo prispeje k lepšej 

orientácií, bezpečnosti a informovanosti cestujúcich, najmä dochádzajúcich detí, študentov 

a pracujúcich mimo obec. Doprava vlakom je moţná len v osobných vlakoch. 

Telefónny rozvod: Vo všetkých obciach mikroregiónu sú vybudované miestne telefónne 

rozvody, ktoré sú vedené vzdušnými aj podzemnými káblovými vedeniami. Územia obcí sú 

dobre pokryté signálom a telekomunikačné sluţby zabezpečuje Slovak Telekom, a.s., O2 

Slovakia, s.r.o. a Orange Slovensko, a.s.. 

Rozhlas: Všetky obce majú vybudovaný miestny rozhlas, okrem obce Zvončín. 

Televízia: Káblová televízia je zavedená v 9 členských obciach. 

Internet: Internet a komunikačné sluţby zabezpečuje Slovak Telekom, a.s., O2 Slovakia, s.r.o. 

a Orange Slovensko, a.s. Obce sú dostatočne pokryté signálom, iba obec Dobrá Voda má 

mierne zlé podmienky napojenia na internet (členitý terén). 

 

Tabuľka 20: Technická infraštruktúra (Biely Kostol - Borová) 

Infraštruktúra 
Biely 

Kostol 
Bíňovce 

Bohdanovce 

nad Trnavou 
Boleráz Borová 

Cestná sieť v km 

- cesty 1. kat. 

- cesty 2 kat. 

- ostatné 

 

- 

- 

7,5 

 

1,25 

- 

3,35 

 

- 

- 

1,5 

 

3,50 

3,88 

7,49 

 

- 

1 

2 

Turistická infraštruktúra 

- pešie trasy 

- cyklotrasy 

 

nie 

nie 

 

nie 

nie 

 

nie 

nie 

 

4,6 

nie 

 

nie 

nie 
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- jazdecké trasy 

- vodné trasy 

nie 

nie 

nie 

nie 

nie 

nie 

nie 

nie 

nie 

nie 

Ţelezničná sieť v km 0 2,4 0 3,5 0 

Plynové potrubie v km 15 8,2 6,2 14,87 0 

Kanalizácia v km 8,1 0 3,18 3,85 0 

Centrálne ČOV nie nie nie nie nie 

Vodovod v km 15 0 6,2 14,87 2 

Vodný zdroj nie áno áno áno nie 

Domové ČOV 11 nie nie áno áno 

Spôsob vykurovania plyn a tuhé 

palivo, 

elektrina 

plyn a tuhé 

palivo 

plyn a tuhé 

palivo 

Plyn, 

el.energia 

a tuhé palivo 

el. energia 

a tuhé 

palivo 

Vedenie elektrickej 

energie 

- vzdušné 

- káblové 

 

 

áno 

áno 

 

 

áno 

áno 

 

 

áno 

áno 

 

 

áno 

áno 

 

 

áno 

nie 

Ţelezničná stanica nie áno nie áno nie 

Ţelezničná zastávka nie áno nie áno nie 

Autobusová stanica 

Autobusové spojenie 

- z toho expresné 

nie 

áno 

áno 

áno 

áno 

nie 

nie 

áno 

nie 

nie 

áno 

áno 

nie 

áno 

nie 

Telefónny rozvod áno áno áno áno áno 

Rozhlas áno áno áno áno áno 

Káblová TV nie áno nie nie nie 

Internetové pripojenie áno áno áno áno áno 

Zdroj: Vlastné spracovania 

 

Tabuľka 21: Technická infraštruktúra (Buková - Dolná Krupá) 

Infraštruktúra Buková Dechtice Dlhá 
Dobrá 

Voda 

Dolná 

Krupá 

Cestná sieť v km 

- cesty 1. kat. 

- cesty 2 kat. 

- ostatné 

 

- 

- 

33,4 

 

- 

- 

6,2 

- 

- 

4 

1,5 

5,3 

2,7 

- 

- 

16 

Turistická infraštruktúra 

- pešie trasy 

- cyklotrasy 

- jazdecké trasy 

- vodné trasy 

 

áno 

áno 

nie 

nie 

 

áno 

nie 

nie 

nie 

 

áno 

nie 

nie 

nie 

 

áno 

áno 

nie 

nie 

 

nie 

nie 

nie 

nie 

Ţelezničná sieť v km 0 0 0 0 0 

Plynové potrubie v km 20 8 2 8 15 

Kanalizácia v km 0 6 0 9,5 15 

Centrálne ČOV nie áno nie áno nie 

Vodovod v km 5 8 2 9,5 12 

Vodný zdroj áno áno áno áno nie 

Domové ČOV áno nie 31 nie áno 

Spôsob vykurovania Plyn, 

elektrika 

a tuhé palivo 

plyn a tuhé 

palivo 
plyn a tuhé 

palivo 

Plyn, tuhé 

palivo a 

elektrina 

plyn a tuhé 

palivo 

Vedenie elektrickej 

energie 

- vzdušné 

 

 

áno 

 

 

áno 

 

 

áno 

 

 

áno 

 

 

áno 
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- káblové áno nie nie áno nie 

Ţelezničná stanica nie nie 
nie nie nie 

Ţelezničná zastávka nie  nie 
nie nie nie 

Autobusová stanica 

Autobusové spojenie 

- z toho expresné 

nie 

áno 

nie 

nie 

áno 

áno 

nie 

áno 

nie 

nie 

áno 

nie 

nie 

áno 

nie 

Telefónny rozvod áno áno áno áno áno 

Rozhlas áno áno áno áno áno 

Káblová TV nie áno nie áno nie 

Internetové pripojenie áno áno áno áno áno 

Zdroj: Vlastné spracovania 

 

Tabuľka 22:Technická infraštruktúra (Dolné Orešany - Košolná) 

Infraštruktúra 
Dolné 

Orešany 

Horné 

Dubové 

Horné 

Orešany 
Kátlovce Košolná 

Cestná sieť v km 

- cesty 1. kat. 

- cesty 2 kat. 

- ostatné 

- 

8,0 

3,5 

 

- 

- 

1 

 

- 

2,5 

14,2 

 

- 

3,56 

3,79 

 

- 

- 

2,3 

Turistická infraštruktúra 

- pešie trasy 

- cyklotrasy 

- jazdecké trasy 

- vodné trasy 

 

áno 

nie 

nie 

nie 

 

nie 

nie 

nie 

nie 

 

áno 

nie 

nie 

nie 

 

nie 

nie 

nie 

nie 

 

nie 

nie 

nie 

nie 

Ţelezničná sieť v km 0 0 0 0 0 

Plynové potrubie v km 6,0 2,3 8 7 3,1 

Kanalizácia v km 0 0 8 6,5 0 

Centrálne ČOV nie nie áno nie nie 

Vodovod v km 6,0 2,3 11 7 3,1 

Vodný zdroj áno nie áno nie nie 

Domové ČOV 30 áno áno áno áno 

Spôsob vykurovania 

plyn a tuhé 

palivo 

plyn a tuhé 

palivo 

plyn a tuhé 

palivo 

plyn a tuhé 

palivo, 

elektrina 

plyn, tuhé 

palivo, 

elektrina 

Vedenie elektrickej 

energie 

- vzdušné 

- káblové 

 

 

áno 

áno 

 

 

áno 

nie 

 

 

áno 

áno 

 

 

áno 

áno 

 

 

áno 

áno 

Ţelezničná stanica nie nie nie nie nie 

Ţelezničná zastávka nie nie nie nie nie 

Autobusová stanica 

Autobusové spojenie 

- z toho expresné 

áno 

áno 

nie 

nie 

áno 

nie 

nie 

áno 

nie 

nie 

áno 

nie 

nie 

áno 

nie 

Telefónny rozvod áno áno áno áno áno 

Rozhlas áno áno áno áno áno 

Káblová TV áno nie áno áno nie 

Internetové pripojenie áno áno áno áno áno 

Zdroj: Vlastné spracovania 
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Tabuľka 23: Technická infraštruktúra (Lošonec - Suchá nad Parnou) 

Infraštruktúra Lošonec Naháč Ruţindol Smolenice 
Suchá nad 

Parnou 

Cestná sieť v km 

- cesty 1. kat. 

- cesty 2 kat. 

- ostatné 

 

- 

- 

5 

 

- 

1,3 

1,5 

 

- 

1,3 

6,2 

 

- 

5,5 

15,6 

 

- 

- 

17,45 

Turistická infraštruktúra 

- pešie trasy 

- cyklotrasy 

- jazdecké trasy 

- vodné trasy 

 

áno 

nie 

áno 

nie 

 

áno 

nie 

nie 

nie 

 

áno 

nie 

nie 

nie 

 

áno 

áno 

áno 

nie 

 

áno 

nie 

nie 

nie 

Ţelezničná sieť v km 0 0 0 1 0 

Plynové potrubie v km 6,2 3 5 7 6,8 

Kanalizácia v km 0,5 3 6,1 7,5 0 

Centrálne ČOV nie áno nie áno nie 

Vodovod v km 4,6 3 6,1 7,8 5,5 

Vodný zdroj nie áno áno áno nie 

Domové ČOV áno 8 nie nie 19 

Spôsob vykurovania 
plyn a tuhé 

palivo 

plyn a tuhé 

palivo 

plyn, tuhé 

palivo, 

elektrina 

plyn a tuhé 

palivo 

plyn, 

elektrina, 

tuhé palivo 

Vedenie elektrickej 

energie 

- vzdušné 

- káblové 

 

 

áno 

áno 

 

 

áno 

nie 

 

 

áno 

áno 

 

 

áno 

áno 

 

 

áno 

áno 

Ţelezničná stanica nie nie nie áno nie 

Ţelezničná zastávka nie nie nie nie nie 

Autobusová stanica 

Autobusové spojenie 

- z toho expresné 

nie 

áno 

nie 

nie 

áno 

ano 

nie 

áno 

nie 

nie 

áno 

ano 

nie 

áno 

nie 

Telefónny rozvod áno áno áno áno áno 

Rozhlas áno áno áno áno áno 

Káblová TV nie nie áno nie áno 

Internetové pripojenie áno áno áno áno áno 

Zdroj: Vlastné spracovania 

 

Tabuľka 24: Technická infraštruktúra ( Šelpice - Zvončín) 

Infraštruktúra Šelpice Trstín Zvončín 

Cestná sieť v km 

- cesty 1. kat. 

- cesty 2 kat. 

- ostatné 

 

1 

- 

5 

 

- 

2,5 

10 

 

- 

3,2 

1,6 

Turistická infraštruktúra 

- pešie trasy 

- cyklotrasy 

- jazdecké trasy 

- vodné trasy 

 

nie 

nie 

nie 

nie 

 

nie 

nie 

nie 

nie 

 

nie 

nie 

nie 

nie 

Ţelezničná sieť v km 5 0 0 

Plynové potrubie v km 4,7 10 2,5 

Kanalizácia v km 2,5 0 2,5 
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Centrálne ČOV nie áno nie 

Vodovod v km 4,7 10 2,5 

Vodný zdroj nie áno nie 

Domové ČOV nie áno 3 

Spôsob vykurovania 
plyn a tuhé 

palivo 

plyn, tuhé 

palivo, 

elektrina 

plyn, 

elektrina, 

tuhé palivo 

Vedenie elektrickej 

energie 

- vzdušné 

- káblové 

 

 

áno 

áno 

 

 

áno 

áno 

 

 

áno 

áno 

Ţelezničná stanica áno nie nie 

Ţelezničná zastávka áno áno nie 

Autobusová stanica 

Autobusové spojenie 

- z toho expresné 

nie 

áno 

áno 

nie 

áno 

áno 

nie 

áno 

nie 

Telefónny rozvod áno áno áno 

Rozhlas áno áno nie 

Káblová TV nie nie áno 

Internetové pripojenie áno áno áno 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Domový fond 

Ľudia ţijúci na území Malokarpatského partnerstva o.z. bývajú prevaţne v troj a viac 

izbových rodinných domoch. V posledných rokoch sa zvyšuje podiel ľudí ţijúcich v 

bytovkách (väčšinou postavených obcou), najmä v blízkosti Trnavy. V tej istej oblasti je 

najväčšia výstavba nových rodinných domov. Vo väčšine obcí je tieţ viacero neobývaných 

domov a domov, ktoré sú vyuţívané sezónne, a slúţia ako chaty, či víkendové domy (obce 

Smolenice, Biely Kostol, Dobrá Voda a Buková). Posledné zisťovania týkajúce sa vekovej 

štruktúry bytového fondu boli vykonané pri štatistickom sčítaní obyvateľov, domov a bytov v 

roku 2011. Najväčší rozmach bytovej výstavby v obciach Malokarpatského partnerstva o.z. 

bol v rokoch 1971 aţ 1980. V poslednom období má nová výstavba po krátkej recesii opäť 

tendenciu slabého rastu. 

Tabuľka 25: Domový fond 

 
Rodinné 

domy 

Z toho 

trvale 

obývané 

Bytové domy 
Ostatné 

budovy 

Domový 

fond 

celkom 

Biely Kostol 526 516 2 274 802 

Bíňovce 258 198 2 17 277 

Bohdanovce 

nad Trnavou 
497 399 4 - 

501 

Boleráz 718 625 15 21 754 

Borová 181 164 11 - 192 

Buková 331 319 2 120 452 
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Dechtice 610 580 4 6 620 

Dlhá 142 130 5 3 150 

Dobrá Voda 357 226 3 146 506 

Dolná Krupá 710 662 7 0 717 

Dolné Orešany 484 374 28 2 514 

Horné Dubové 131 109 2 10 143 

Horné Orešany 785 650 10 10 805 

Kátlovce 380 340 6 1 387 

Košolná 209 177 7 16 232 

Lošonec 249 172 1 257 507 

Naháč 140 129 3 - 143 

Ruţindol 509 402 2 14 525 

Smolenice 882 684 55 - 937 

Suchá nad 

Parnou 
750 570 3 1 754 

Šelpice 311 300 9 15 335 

Trstín 601 455 9 69 679 

Zvončín 272 222 4 - 274 

Zdroj: Vlastné spracovania 

 

 

3.1.8 Sociálna infraštruktúra 

 

Školstvo 

Na území Malokarpatského partnerstva o.z. sa nachádza 22 Materských škôl a 

12 Základných škôl. Materské školy sa nachádzajú v kaţdej členskej obci okrem obcí Horné 

Dubové a Šelpice. V obci Smolenice sa nachádza taktieţ súkromná Materská škola. Materské 

školy vo viacerých obciach si vyţadujú rekonštrukciu, ktorou sa predškolská dochádzka 

skvalitní a rozšíri sa potrebná kapacita. 

Tabuľka 26: Materské školy (r.2014) 

 
Materské 

školy 
Triedy Ţiaci Pedagógovia 

Biely Kostol 1 3 66 6 

Bíňovce 1 1 21 2 

Bohdanovce nad 

Trnavou 

1 
3 60 5 

Boleráz 1 3 58 6 

Borová 1 1 19 2 

Buková 1 1 21 2 

Dechtice 1 2 48 4 

Dlhá 1 1 20 2 

Dobrá Voda 1 1 24 2 

Dolná Krupá 1 3 63 6 

Dolné Orešany 1 2 45 4 
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Horné Dubové 0 0 0 0 

Horné Orešany 1 2 46 4 

Kátlovce 1 2 44 4 

Košolná 1 2 32 4 

Lošonec 1 1 21 2 

Naháč 1 1 13 2 

Ruţindol 1 3 70 5 

Smolenice 2 5 116 10 

Suchá nad 

Parnou 
1 2 39 4 

Šelpice 0 0 0 0 

Trstín 1 2 38 4 

Zvončín 1 1 23 2 

Zdroj: ŠÚ SR, 2015 

 

Základné školy 

Plnoorganizované Základné školy s ročníkmi 1.-9. sa nachádzajú v 11 obciach 

Malokarpatského partnerstva o.z.. Základná škola v Bohdanovciach nad Trnavou zabezpečuje 

výučbu iba na prvom stupni, a teda v ročníkoch 1.-4. Školopovinné deti z obcí, v ktorých sa 

Základná škola nenachádza dochádzajú do školy do okolitých obcí. Niektoré zo Základných 

škôl Malokarpatského partnerstva o.z. by potrebovali rekonštrukciu a modernizáciu, prípadne 

rekonštrukciu jednotlivých učebných priestorov, čím by sa výrazne prispelo k skvalitneniu 

vzdelávania a menšiemu odlivu školopovinných ţiakov do škôl v okolitých obciach a do škôl 

v okresnom meste Trnava. Stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie je zabezpečované 

školami v blízkom okresnom meste Trnava.  

Tabuľka 27: Základné školy (r.2014) 

 
Základné  

školy 
Triedy Ţiaci Pedagógovia 

Bohdanovce nad 

Trnavou  
1 

4 

(roč.1-4) 
79 8 

Boleráz 1 9 178 15 

Dechtice 1 9 136 14 

Dobrá Voda 1 7 63 11 

Dolná Krupá 1 10 170 17 

Dolné Orešany 1 8 97 9 

Horné Orešany 1 9 131 14 

Kátlovce 1 9 115 13 

Ruţindol 1 12 183 17 

Smolenice 1 13 240 25 

Suchá nad 

Parnou 
1 15 279 21 

Trstín 1 14 239 24 

Zdroj: ŠÚ SR, 2015 
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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

Zdravotnú starostlivosť v regióne zabezpečuje praktických lekári pre dospelých (v obciach 

Boleráz, Dechtice, Dolná Krupá, Horné Orešany, Suchá nad Parnou, Smolenice, Šelpice 

a Trstín), praktický lekári pre deti a dorast (v obciach Boleráz, Dechtice, Dolná Krupá, 

Smolenice, Suchá nad Parnou, Šelpice) a traja stomatológovia (v obciach Boleráz, Dechtice, 

Dolná Krupá, Smolenice a Suchá nad Parnou). Lekáreň sa nachádza iba pri väčších 

zdravotných strediskách v obciach Boleráz, Dechtice, Dolná Krupá, Horné Orešany, 

Smolenice, Suchá nad Parnou a Trstín). Obyvatelia ostatných obcí musia za zdravotnou 

starostlivosťou dochádzať do okolitých obcí, alebo do Nemocnice s poliklinikou v Trnave. 

 

Tabuľka 28: Zdravotné zabezpečenie 

 Lekáreň 
Praktický 

lekár 

Praktický 

lekár pre 

deti a 

dorast 

Stomatológ 

Biely Kostol áno nie nie nie 

Bíňovce nie nie nie nie 

Bohdanovce nad 

Trnavou 
nie nie nie nie 

Boleráz áno áno áno áno 

Borová nie nie nie nie 

Buková nie nie nie nie 

Dechtice áno áno áno áno 

Dlhá nie nie nie nie 

Dobrá Voda nie nie nie nie 

Dolná Krupá áno áno áno áno 

Dolné Orešany nie nie nie nie 

Horné Dubové nie nie nie nie 

Horné Orešany áno áno nie nie 
Kátlovce nie nie nie nie 

Košolná nie nie nie nie 

Lošonec nie nie nie nie 

Naháč nie nie nie nie 

Ruţindol nie nie nie nie 

Smolenice áno áno áno áno 

Suchá nad 

Parnou 
áno áno áno áno 

Šelpice nie áno áno nie 

Trstín áno áno nie nie 

Zvončín nie nie nie nie 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Sociálne zabezpečenie 

Zariadenie pre seniorov sa na území Malokarpatského partnerstva o.z. nachádza v obciach 

Šelpice a Horné Orešany. Zariadenie pre seniorov v Horných Orešanoch je súkromné. 

Zariadenie sociálnych sluţieb sa na území nenachádza a denný stacionár sa nachádza iba 

v obci Šelpice. V 11 obciach je zabezpečené stravovanie pre dôchodcov. Rozšírenie 

a skvalitnenie sociálnych sluţieb by výrazne prispelo k skvalitneniu a zjednodušeniu ţivota 

pre rozširujúcu sa skupinu seniorov i zdravotne postihnutých obyvateľov Malokarpatského 

partnerstva o.z.. 

Tabuľka 29: Sociálne zabezpečenie 

 
Zariadenie 

pre seniorov 

Zariadenie 

sociálnych 

sluţieb 

Opatrovateľská 

sluţba / 

stravovanie 

Denný 

stacionár 

Biely Kostol nie nie áno nie 

Bíňovce nie nie nie nie 

Bohdanovce 

nad Trnavou 
nie nie nie nie 

Boleráz nie nie Donáška obedov nie 

Borová nie nie nie nie 

Buková nie nie áno nie 

Dechtice nie nie áno nie 

Dlhá nie nie áno nie 

Dobrá Voda nie nie nie nie 

Dolná Krupá nie nie nie nie 

Dolné Orešany nie nie Áno (stravovanie) nie 

Horné Dubové nie nie nie nie 

Horné Orešany áno (súkr.) nie áno nie 

Kátlovce nie nie nie nie 

Košolná nie nie nie nie 

Lošonec nie nie áno nie 

Naháč nie nie áno nie 

Ruţindol nie nie áno nie 

Smolenice nie nie áno nie 

Suchá nad 

Parnou 
nie nie áno nie 

Šelpice áno nie nie áno 

Trstín nie nie áno nie 

Zvončín nie nie áno nie 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Služby obyvateľom 

Potraviny so základným sortimentom sa nachádzajú v kaţdej obci Malokarpatského 

partnerstva o.z., okrem obce Dlhá. Pošta sa nachádza v 17 obciach. V kaţdej obci je 
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obyvateľom k dispozícií lokálna kniţnica, okrem obce Ruţindol. Obecné periodikum 

vychádza iba v obciach Bohdanovce nad Trnavou, Dolná Krupá, Horné Dubové, Horné 

Orešany, Kátlovce, Smolenice a Zvončín.  

Tabuľka 30: Sluţby obyvateľom 

 Potraviny Pošta Kniţnica 
Obecné 

periodikum 

Biely Kostol áno áno nie áno 

Bíňovce áno áno áno nie 

Bohdanovce nad Trnavou áno áno áno áno 

Boleráz áno áno áno nie 
Borová áno nie áno nie 

Buková áno áno áno nie 

Dechtice áno áno áno nie 
Dlhá nie nie áno nie 

Dobrá Voda áno áno áno nie 

Dolná Krupá áno áno áno áno 
Dolné Orešany áno áno áno nie 

Horné Dubové áno nie áno áno 

Horné Orešany áno áno áno áno 

Kátlovce áno áno áno áno 
Košolná áno áno áno nie 

Lošonec áno nie áno nie 

Naháč áno áno áno nie 

Ruţindol áno áno nie nie 

Smolenice áno áno áno áno 
Suchá nad Parnou áno áno áno nie 

Šelpice áno nie áno nie 

Trstín áno áno áno nie 

Zvončín áno nie áno áno 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Spolky a združenia 

Na území Malokarpatského partnerstva o.z. je vytvorených mnoţstvo spolkov a zdruţení, 

zameraných najmä na rozvoj tradícií a kultúry, ale i na rozvoj a propagáciu záhradkárstva 

a vinárstva. Najčastejšie sú spolky dôchodcov i dobrovoľné hasičské zbory. Na území taktieţ 

pôsobí mnoţstvo umeleckých zoskupení, ako sú spevácke zbory, dychová hudba či ľudové 

súbory. Veľmi aktívne sú tieţ športové kluby, ktoré najviac reprezentujú futbalové 

zoskupenia. Spoly a zdruţenia sa veľmi aktívne zapájajú do rozvoja obcí i zdruţenia 

a podporou ich aktivít chce Malokarpatské partnerstvo o.z. rozšíriť a skvalitniť podmienky 

pre trávenie voľného času svojich obyvateľov. 
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Tabuľka 31: Spolky a zdruţenia 

 Spolky a zdruţenia Umelecké zoskupenia Športové kluby 

Biely Kostol - 
- 

 
FK Biely Kostol 

Bíňovce 

DHZ Bíňovce 

Poľovnícke zdruţenie 

Priehrada 

Jednota dôchodcov Slovenska 

Slovenský červený kríţ 

COOP Jednota Bíňovce 

- 

TJ Druţstevník 

Bíňovce 

 

Bohdanovce 

nad Trnavou 
- 

Spevácka skupina 

Bohdanovčan 

TJ Elastik 

Bohdanovce 

Boleráz 

Spolok červeného kríţa 

Boleráz 

Poľovnícke zdruţenie Srnka 

Boleráz  

Jednota dôchodcov Boleráz 

Detská ľudová hudba 

Brezinka 

Ľudová hudba 

Brezina 

Ľudovo- výtvarný 

krúţok Maderánek 

TJ Slavoj Boleráz 

Borová Slovenský záhradkársky zväz - 
FK Druţstevník 

Borová 

Buková 

Klub dôchodcov 

DHZ Buková 

Urbár Buková 

- 

TJ Druţstevník 

buková 

Šport centrum 

Buková 

Stolnotenisový klub 

Viktória 

Dechtice 

JDS, Zväz zdravotne 

postihnutých, SZZ, 

Poľovnícke zdruţenie 

Dychová hudba 

Dechtičanka 

Cirkevný chrámový 

spevokol 

Hudobná skupina 

Duo Rytmik 

TJ Druţstevník 

Dechtice 

Klub športového 

tanca Magio Dance 

Dlhá 

DHZ Dlhá 

DO-SZZ 

Jednota dôchodcov 

- 

TJ Druţstevník Dlhá 

Stolnotenisový 

oddiel 

Dobrá Voda 

Urbárske spoločenstvo 

Jednota dôchodcov Slovensko  

Červený kríţ 

Prvosienka 
Športový klub Dobrá 

Voda 

Dolná Krupá 

Krupanskí črpáci 

Karpatskí valaškári 

DHZ Dolná Krupá 

OZ Korompa 

Spolok RosaClub 

Poľnovnícke zdruţenie Tri 

Háje 

DH Dolnokrupanka 

ŢSS Dolnokrupanka 

Karpatská kapela 

Divadelný súbor 

Marion 

Obecný športový 

klub 

Beţecký klub Dolná 

Krupá 

Dolné 

Orešany 

OZ Priatelia vína 

Slovenský zväz 

drobnochovateľov D. Orešany 

Dolnorešanka 

FK Sokol Dolné 

Orešany 

Klub rekreačného 

behu 

Horné Dubové 
Jednota dôchodcov Slovenska 

COOP Jednota 

 

- 

 

Telovýchovná 

jednota 
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Horné 

Orešany 

Jednota dôchodcov Slovenska 

PZ Podhora 

DHZ Horné Orešany 

SČK Horné Orešany 

Lomoz 

FidliCanti 

OZ TJ Iskra Horné 

Orešany 

Beţecký klub 

Viktória Horné 

Orešany 

Kátlovce 

Poľovnícke zdruţenie Dolina 

Slovenský zväz záhradkárov 

Jednota dôchodcov Slovenska 

Dobrovoľný hasičský zbor 

Rybársky zväz 

Muţská spevácka 

skupina Kátlovani 

Futbalový klub 

Hokejbal 

Košolná 
DHZ Košolná 

PZ Dolina 
- 

TJ Druţstevník 

Košolná 

Lošonec DHZ Lošonec - - 

Naháč ZO JDS - ŠK Naháč 

Ruţindol 

Jednota dôchodcov 

Včelári 

Záhradkári 

Folklórny súbor 

Rošindolčané 

TJ Druţstevník 

Ruţindol 

Smolenice 

OZ Klaster Smolenice 

OZ Naše Smolenice Jednota 

dôchodcov 

ZO SZCH Smolenice 

ZO SZZ Smolenice 

Šachový klub 

Dobrovoľný hasičský zbor 

Spevácky zbor 

Mysterium Cantus 

Smolenická 

Čerešenka – detský 

folklórny súbor 

Muţská spevácka 

skupina Záruby 

Obecný športový 

klub 

Tenisový klub 

Cyklistický klub 

Karpaty 

Smolenice Eagles – 

klub amerického 

futbalu 

Suchá nad 

Parnou 

DHZ 

Poľovnícke zdruţenie Zelený 

háj 

Zdruţenie dôchodcov 

Spolok vinárov 

a vinohradníkov 

Klub chovateľov vodnej 

hydiny 

Zväz protifašistických 

bojovníkov 

Suchovský spevácky 

zbor 

Dychová hudba 

Suchovanka 

Sakrálny spev. zbor 

LAUDATE 

TJ Vinohradník 

Obecný 

stolnotenisový klub 

Lukostrelecký klub 

Šelpice 

Dobrovoľný hasičský zbor 

Poľovnícke zdruţenie 

Jednota  dôchodcov 

Spevácka skupina - 

Trstín 

Nezisková organizácia Biela 

hora, n.o. 

Dobrovoľný hasičský a 

záchranný zbor  

Miestny spolok Slovenského 

červeného kríţa  

ZO Jednota dôchodcov  

Slovenský poľovnícky zväz  

ZO Zväz zdravotne 

postihnutých  

ZO Slovenský zväz 

záhradkárov   

Dozorný výbor Jednota COOP  

Poľovnícke zdruţenie Nádašík 

Kynologický klub 

Slovenský zväz chovateľov 

- TJ Sokol 
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Zvončín 

PZ Zelený háj 

Zelená pre krajší svet, o.z. 

Sociálne centrum Anjel, n.o 

- 
TJ Druţstevník 

Zvončín 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

3.1.9 Kultúrne, historické a prírodné zdroje 

 

Kultúrno- historické pamiatky  

Podľa druhového členenia pamiatok sú v regióne Malokarpatského partnerstva o.z. 

zastúpené archeologické, historické, výtvarné pamiatky, historická zeleň, ľudové staviteľstvo. 

Z pamiatok leţiacich mimo intravilánov obcí moţno spomenúť ruiny hradov Ostrý Kameň v 

katastri Buková a Hrad Dobrá Voda, v katastri obce Naháč sa v lesnom poraste nachádzajú 

pozostatky z  Františkánskeho kláštora a v katastri obce Dechtice sa nachádza Klaštor sv. 

Kataríny. Všetky pamiatky na území Malokarpatského partnerstva o.z. sú jedinečné 

a prostredníctvom podpory na ich zachovanie a propagáciu, chce zdruţenie svoje územie 

zveľaďovať a dostať do povedomia ostatných regiónov. 

Tabuľka 32: Kultúrno -historické pamiatky 

Územie 

 

Kultúrno-historické pamiatky 

 

Biely Kostol 
Kostol Krista Kráľa, socha Krista Kráľa, socha sv. Jána Nepomuckého, 

Pamätník padlým v 1. a 2. sv. vojne a SNP, 

Bíňovce 
Kostol sv. Michala Archanjela, socha sv. Floriána, súsošie sv. Trojice, socha sv. 

Vendelína, kamenný kríţ z r. 1896, Obecný kríţ z 2. pol. 19. storočia, 

Bohdanovce nad 

Trnavou 

Kostol sv. Petra a Pavla, 2x kamenné kríţe,Pamätník padlým v 1. sv. vojne, 

Pamätník padlým v 2. sv. vojne, pamätná tabuľa Štefana Krchnáka   na budove 

fary, ţidovský cintorín, 

Boleráz 
Kostol sv. Michala, Kostol Panny Márie v Klčovanoch, pamätník padlým v 1. a 

2. sv. vojne 

Borová 
Kostol sv. Štefana,, socha sv. Jána Nepomuckého, socha sv. Floriána, kaplnka 

sv. Urbana, kaplnka sv. Márie, Boţia muka, pozostatky legiánskej kultúry, 

Buková 

Kostol Návštevy Panny Márie,zrúcanina hradu Ostrý kameň, kaplnka Boţského 

srdca Jeţišovho, kaplnka Panny Márie, socha sv. Vendelína, socha sv. Floriána, 

socha Panny Márie, dva kamenné kríţe, tri drevené kríţe, kovový kríţ, dva 

betónové kríţe, 

Dechtice 

Kostol sv. Kataríny, rotunda Všetkých svätých, socha sv. Floriána, socha sv. 

Jána Nepomuckého, kaplnka Karmelskej Panny Márie, Kláštor sv. Kataríny, 

drevený kríţ v Boričkách, Pamätník padlým v 1. sv. vojne, Pamätník padlým v 

2. sv. vojne, Zámoček na Planinke, 

Dlhá 

Kostol sv. Margity Antiochejskej,Kostol sv. Antona Paduánskeho, kaplnka sv. 

Jána Nepomuckého, socha sv. Vendelína, kamenné kríţe - 2x, Pamätná tabuľa 

padlým v 1.sv. vojne 

Dobrá Voda 
zrúcanina hradu Dobrá Voda, Kostol Narodenia Panny Márie, kaplnka 

Najsvätejšej trojice, ţidovský cintorín, socha sv. Jána Nepomuckého, socha sv. 
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Vendelína, socha sv. Jozefa, socha Sedembolestnej Panny Márie, Dobrovodský 

pranier, pamätník padlým v 1. sv. vojne, Pamätník padlým v 2. sv. vojne, 

pamätná izba Jána Hollého, 

Dolná Krupá 
Kostol sv. Andreja, mauzóleum rod. Chotekovej, kaštieľ, pamätný domček Ľ. 

von Beethovena, pamätník padlým v 1. a2. sv. vojne, 

Dolné Orešany 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kaplnka, socha sv. Jána Nepomuckého, 

kaplnka Panny Márie, kaplnka sv. Floriána, socha sv. Urbana, stĺp hanby - 

pranier, Pamätník padlým v 1. a 2. sv. vojne, Keltské hradisko na vrchu Slepý 

Horné Dubové Kostol sv. Martina, socha sv. Vendelína, drevený kríţ 

Horné Orešany 
Kostol mena Panny Márie, päť kaplniek, socha sv. Jána, Pamätník padlým v 2. 

sv. vojne, 

Kátlovce 

Kostol Ducha svätého, socha sv. Floriána, socha sv. Vendelína, socha sv. Jána 

Nepomuckého, socha Najsvätejšej trojice, kaplnka Panny Márie, Pamätník 

padlým v 1. a 2. sv. vojne, Pamätník Pavla Ušáka Olivu 

Košolná - 

Lošonec 
Kostol sv. Anny s opevnením, socha sv. Vendelína, socha sv. Floriána, Boţia 

muka, Pamätník padlým v 1. a 2. sv. vojny, 

Naháč 
Kostol sv. Michala, Pamätný dom J. Fandlyho, socha Boţieho srdca, socha sv. 

Floriána, kaplnka Panny Márie, kamenný kríţ, pamätník padlým v 2.sv. vojne 

Ruţindol Kostol sv. Bartolomeja, Pamätník padlých 1. a 2.sv. vojne,  

Smolenice 

Farský kostol Narodenia Panny Márie, Boţia muka, kaplnka Panny Márie 

Lurdskej, hrob Štefana Baniča, Kamenní mnísi z Dobrej Vody, kaplnka 

Karmelskej Panny Márie, kaplnka  Nanebovstúpenia Pána, Kaplnka navštívenia 

Panny Márie, kaplnka sv. Michala, kaplnka sv. Rócha s cintorínom, kaplnka sv. 

Vendelína, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kríţ umučenia, Kríţová cesta, 

Kalvária, Molpír - hradisko 4x pamätné kríţe, Pomník ďakujúcich, Pomník 

padlým vojakom, Pranier, rodinné mauzóleum rod. Pállfyovcov, Smolenický 

zámok s areálom, socha Sedembolestnej Panny Márie, Socha sv. floriána,, socha 

sv. Jána Nepomuckého, socha sv. Urbana, stará fara so slnečnými hodinami, 

stará škola, starý pivovar Erdodyovcov, súsošie Mater Dolorosa, zemianska 

kúria Kollerovcov, zvonica, ţidovský cintorín 

Suchá nad 

Parnou 

Kostol sv. Martina s Tour, kaplnka Navštívenia Panny Márie,socha sv. Urbana, 

Poľnický kríţ, kaplnka sv. Floriána, socha sv. Jána Nepomuckého, socha sv. 

Vendelína, socha sv. Márie Immaculaty, kalvária,pamätník padlým v 1.sv. 

vojne, Pamätník padlým v 2. sv. vojne (autor J, Koniarek), Stĺp hanby,ţidovský 

cintorín,pamätná izba- Našim rodákom, Ekocentrum 

Šelpice 
Kostol Krista Kráľa, most so sochou sv. Jána Nepomuckého, socha sv. Floriána, 

dva kamenné kríţe, Pamätník padlým v 2. sv. vojne,  

Trstín 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie v hájičku, Kostol sv. Petra a Pavla, socha sv. 

Floriána, socha sv. Jána Nepomuckého, socha sv. Vendelína, socha sv. Panny 

Márie, 2x Boţie muky, kalvária z r. 1923, kaplnka Panny Márie, pamätná tabuľa 

na rodnom dome otca biskupa Ambróza Lazíka, pamätná tabuľa na fare Martina 

Kollára, Pamätník padlým v 1. a 2. sv. vojne, 

Zvončín 
Kostol sv. Anny, socha sv. Jána Nepomuckého, Boţia muka, 4x kamenné kríţe, 

pamätná tabuľa bojovníkom proti fašizmu, 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Podujatia v obciach 

Obyvatelia obcí Malokarpatského partnerstva o.z. majú moţnosť zúčastňovať sa mnoţstve 

zaujímavých kultúrnych, športových i spoločenských podujatí. Najčastejšie sú to podujatia na 
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oslavu sviatkov, na oslavy dní detí, dní matiek,  Vianočných sviatkov, Mikulášske posedenia 

a posedenia dôchodcov. Veľmi obľúbené sú v posledných rokoch podujatia zamerané na 

ochutnávku jedál, varenie gulášov a ochutnávku vín. Podujatia sú väčšinou organizované 

obcou, prípade miestnymi zdruţeniami. 

Tabuľka 33: Podujatia v obciach 

Obec Podujatia 

Biely Kostol 
Jánske ohne, Degustácia vín, Výstava ovocia, zeleniny a ručných prác, deň 

matiek, posedenie s dôchodcami, stavanie mája, 

Bíňovce 
Stavanie mája, karneval MŠ, Deň matiek, MDD, prázdninový táborák, 

hody, Vianočný večierok pre dôchodcov, Mikulášsky večierok,  

Bohdanovce nad 

Trnavou 

Deň matiek, Pochovávanie basy, Ochutnávka vín, Katarínska zábava, 

Posedenie s dôchodcami, MDD, Stavanie mája, Kladenie vencov padlým, 

Ples športovcov, Ples folk. Skupiny Ţofia, Floriánsky ples, futbalový zápas 

petrovco proti Pavlovcom, hody, 

Boleráz 
Fašiangy, Vynášanie moreny, Stavanie májov, Deň matiek, Juniáles,hody,  

Posedenie s dôchodcami, Katarínska zábava, Mikuláš, Vianočný koncert, 

Borová 

Hasičská súťaţ - O pohár starostu,  Deň matiek, Deň dôchodcov, Mikuláš, 

stavanie mája s veselicou, Oslavy SNP - kladenie vencov, hody, Stretnutie 

občanov obcí Borová - zo SR a ČR, Cyklistické preteky - cyklokros a 

cyklistické, futbalový turnaj, Silvestrovský ohňostroj, 

Buková 

Vincentská zábava, Pochovávanie basy, stavanie mája, Deň matiek, MDD - 

detský karneval, Futbalový turnaj o pohár starostky, Tenisový turnaj v 

štvorhre muţov, Futbalový turnaj starých pánov, Tenisový turnaj hráčov 

Interligy, hody, Posedenie s dôchodcami, Mikuláš, Silvester, 

Dechtice 

Karmelský jarmok, hody, hasičská súťaţ - Memoriál Dr. Roháča, Deň 

matiek, Posedenie pre dôchodcov, Zber liečivých byliniek, Výstava vín, 

Mikulášske posedenie, Ohňostroj na Silvestra, Stavanie mája, Pod šable - 

fašiangový sprievod obcou, Fašiangová veselica, Interliga - turnaj 

pozemného hokeja, MDD,  

Dlhá 

Deň matiek, MDD, Maškarný ples pre MŠ, hasičská súťaţ - O pohár 

starostu, Stretnutie dôchodcov, Posedenie pri vatre, Stavanie mája, 

Silvestrovské stretnutie, Mikuláš, 

Dobrá Voda 
stavanie mája, Deň matiek, hody, Tradičný futbalový turnaj, Posedenie pre 

dôchodcov, Mikuláš 

Dolná Krupá 
fašiangy, Deň matiek, MDD, Dychfest, hody, Krupanská 20-tka- beţecké 

preteky, vianočné posedenie pre dôchodcov,  

Dolné Orešany 
beh- Dolnoorešanský polmaratón, beh - silvestrovský kros, Stavanie mája, 

Obecná kapustnica, deň matiek, posedenie pre dôchodcov, 

Horné Dubové 

Ples športovcov, Deň matiek, futbalový turnaj - Memoriál J Tomaškoviča a 

M. Miksáda, Posedenie pre dôchodcov, Predvianočné stretnutie, Stavanie 

mája, Obecná opekačka, 

Horné Orešany 

Vianočná akadémia, Deň matiek, MDD, Cesta k vodníkovi, Beh cez 

Hornoorešanské vŕšky, Vinobranie, Posedenie pre dôchodcov, Májová 

vatra ku dňu oslobodenia, Silvestrovský ohňostroj, 

Kátlovce 

Recitačná súťaţ P. U. Olivu, Uvítanie do ţivota, pochovávanie basy, 

stavanie mája, Deň matiek,  hody, hasičská súťaţ - memoriál Ignáca 

Krchnáka, Juniáles, Posedenie s dôchodcami, Stretnutie s Mikulášom, 

Ohňostroj a vítanie Nového roka, rybárske preteky, 
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Košolná 

Deň matiek, Športové popoludnie pre deti, Posedenie pre dôchodcov, 

hasičská súťaţ - Memoriál Jána Bartoša, mariášový turnaj, Obecná 

zabíjačka, mikuláš, stavanie mája, 

Lošonec 
Vincentský ples, Stavanie mája, Deň matiek, MDD, Mesiac úctz starším, 

Ohňostroj na Silvestra, 

Naháč 

Vatra SNP, Hubertovská sv. omša, hody, Posedenie pre dôchodcov, 

Vianočný stolnotenisový turnaj, Futbalový turnaj, maškarný ples, MDD, 

mikulášske posedenie, stavanie mája, hody, 

Ruţindol 

Pochovávanie basy, Stavanie mája, Posedenie pre dôchodcov, deň matiek, 

Deň učiteľov, Futbalový turnaj - Memoriál Mihálka, Turnaj starých pánov, 

Volejbalový turnaj, Obecná zabíjačka, Silvestrovský ohňostroj, Kladenie 

vencov k SNP, 

Smolenice 

Fašiangová zabíjačka + Pochovávanie basy, Smolenický kros, Oslavy 1. 

mája, Slovenský pohár v cyklistike MTB, deň matiek, Cesta rozprávkovým 

lesom, Smolenický jarmok, koncert na podporu boja proti rakovine - Na 

kolesách proti rakovine, Výročie SNP, spomienka na Štefana Baniča, 

Branno - bezpečnostná súťaţ - paragáni, Strertnutie heligonkárov 

Slovenska, Memoriál Stanislava Jajcaya, Katarínske posedenie pri 

zabíjačke, Mikuláš, Predvianočná kapustnica, Vianočný koncert, 

Silvestrovský ohňostroj,  

Suchá nad Parnou 
Deň matiek, rybárske preteky, Suchovská jarmok, pernikiáda, Vianočný 

koncert, Silvestrovský ohňostroj,  

Šelpice 

Poľovnícky ples, Ples kultúrnej komisie pri OcÚ, maškarný ples, MDD, 

Deň matiek, Stavanie mája, Oslavy SNP, Posedenie pre dôchodcov, 

Vítanie nového roka s ohňostrojom, Športové dni pre deti 

Trstín 

Pochovávanie basy, karneval ZŠ, karneval MŠ, Veľkonočné trhy, 

Ochutnávka vín, Spoločenská zábava - hráči Interligy, Deň učiteľov, 

Vítanie mája, Deň matiek, Evička nám ochorela, MDD, Uvítanie detí, Beh 

- Memoriál Františka Daniša, Futbalový turnaj o pohár starostky, rozlúčka 

s prázdninami, Dni zdravia, Popoludnie s dychovkami, Posedenie s 

dôchodcami, Výstava adventných vencov, Mikulášska nádielka, 

Zvončín 

Ples športovcov, Karneval MŠ, Mariášový turnaj, Noc s rozprávkou, 

Stavanie mája, Deň matiek, MDD, Jánske ohne, hody, Veselé tekvice - 

výstava,  Posedenie s dôchodcami, Mikulášske posedenie, Vítanie do 

ţivota, Šachový turnaj, Ohňostroj na Silvestra a Vítanie Nového roka, 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Chránené územia 

Územie sa vyznačuje diferencovaným prírodno-ochranárskym potenciálom. Pôvodné 

geoekosystémy centrálnej a juţnej časti územia  boli značne pozmenené predovšetkým preto, 

ţe prevaţná časť územia patrí k typu krajiny s veľmi vysokým potenciálom na hospodárske 

vyuţitie - pre rozvoj poľnohospodárstva, urbanizačné zámery, výstavbu komunikácií a pod. 

Prvky ochrany prírody sú  významným limitujúcim faktorom pre rozvoj činností v 

záujmovom území. Z hľadiska územnej ochrany sme v území mapovali nasledovné kategórie 

vyhlásených chránených území: 
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 národná prírodná rezervácia (NPR) 5. stupeň ochrany - NPR Záruby, NPR Dolina 

Hlboče, 

 prírodná rezervácia (PR) 5. stupeň ochrany – PR Klokoč, PR Buková, PR Skalné 

okno, PR Čierna skala, PR Lošonský háj, PR Bolehlav, PR Slopy, PR Katarína, 

 národná prírodná pamiatka (NPP) 5. stupeň ochrany - NPP Driny, 

 prírodná pamiatka (PP) 5. stupeň ochrany - PP Ľahký kameň, PP Čertov ţľab, PP 

Vyvieračka pod Bacharkou, 

 chránený areál (CHA) 4. stupeň ochrany – CHA Všivavec a ochranné pásmo  

prírodnej rezervácie a ochranné pásmo prírodnej pamiatky, 

 ochranné pásmo chráneného areálu (OP CHA)  3. stupeň územnej ochrany, 

 chránená krajinná oblasť (CHKO) 2. stupeň ochrany – CHKO Malé Karpaty. 

 

Severná časť záujmového územia je súčasťou CHKO Malé Karpaty, ktorá bola vyhlásená 

Vyhláškou MK SSR č.64 z 5. mája 1976. CHKO Malé Karpaty. Do vymedzeného územia 

zasahuje severo-východným okrajom Pezinských Karpát resp. ich niţšou jednotkou 

Smolenickou vrchovinou s Lošonskou kotlinou. Prevaţná časť CHKO Malé Karpaty má 2. 

stupeň ochrany prírody a krajiny. Okrem veľkoplošného chráneného územia CHKO Malé 

Karpaty sa v záujmovom území nachádzajú nasledovné maloplošné územia: 

PR Bolehlav 

ŠPR Bolehlav bola vyhlásená výnosom MK SSR č. 1160/1988-32 zo dňa 30. 6. 1988. V 

prílohe č. 3 zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. bola zaradená do kategórie prírodná rezervácia 

pod poradovým č. 20.  PR Bolehlav sa nachádza v k. ú. Dolné Orešany. Jej celková výmera je 

93,75 ha. Vyhlásená bola za účelom ochrany lesných spoločenstiev bukovo-dubového a 

dubovo-bukového vegetačného stupňa Malých Karpát. Lesné porasty patria do kategórie 

ochranných lesov (20, 31 ha) a hospodárskych lesov (73, 26 ha).  

PR Lošonský háj 

ŠPR Lošonský háj bola vyhlásená úpravou MK SSR č. 1134/1984 – 32 v roku 1984. V 

prílohe č.3 zákona NR SR 287/1994 Z. z. bola zaradená do kategórie prírodná rezervácia pod 

poradovým č. 149. Nachádza sa v k. ú. Horné Orešany a zahrňuje iba lesy hospodárske. Jej 

celková výmera je 24,26 ha. Prírodná rezervácia bola vyhlásená za účelom ochrany 
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zachovaných lesných spoločenstiev na rozhraní 2. a 3. vegetačného stupňa s 

charakteristickými lesnými typmi a na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno výchovné ciele. 

CHA Všivavec 

Chránený prírodný výtvor Všivavec bol vyhlásený rozhodnutím okresného úradu 

ţivotného prostredia Trnava č. OÚŢP/ŠOP/454/92B1 v roku 1992 na ochranu teplomilných 

spoločenstiev a skalných (dolomitických) odkryvov predhoria Malých Karpát. Vyhláškou 

MŢP SR č. 293/1996 Z. z. bolo CHÚ prekategorizované do kategórie chránený areál a v 

prílohe č. 1 tejto vyhlášky je uvedené pod poradovým č. 169. Chránené územie sa nachádza v 

k. ú. Horné Orešany, Smolenická Nová Ves a Boleráz. Jeho výmera je 33, 89 ha.  

NPP Driny 

Úpravou MK SSR 1972 č. 9291/1972 – OP bola v katastrálnom území Smolenice v roku 

1972 vyhlásená jaskyňa puklinového typu v jurských vápencoch masívu Driny za chránený 

prírodný výtvor. Vyhláškou MŢP SR č. 293/1996 Z. z. bolo chránené územie 

prekategorizované na národnú prírodnú pamiatku Driny, ktorá sa nachádza v prílohe č. 2 tejto 

vyhlášky pod poradovým č. 16. Jaskyňa vznikla chemickou činnosťou stekajúcej 

atmosférickej vody pozdĺţ smeru a sklonu puklín. Geomorfologicky je územie 

charakterizované strmými hrebeňovými svahmi a skalnými plošinami s početnými 

mohutnými skalnými útvarmi, kaňonmi a krasovými javmi. Predmetom ochrany sú podzemné 

priestory s príslušným povrchovým ochranným vegetačným krytom. 

NPR Dolina Hlboče 

Lokalita nachádzajúca sa v katastrálnom území obce Smolenice bola úpravou MK SSR č. 

3235/81-32 vyhlásená v roku 1981 v kategórii štátna prírodná rezervácia. V zákone Národnej 

rady SR č. 287/1994 Z. z. bola zaradená do kategórie NPR Dolina Hlboče, ktorá je v prílohe 

č. 3 tohto zákona uvedená pod poradovým č. 31. Národná prírodná rezervácia Dolina Hlboče 

predstavuje najtypickejšiu krasovú dolinu Smolenického krasu. Celková výmera územia je 

123,07 ha, z toho hospodárske lesy tvoria 4,56 ha, lesy osobitného určenia 83,50 ha a lesy 

ochranné 35,01 ha. Súčasťou tohto chráneného územia je aj archeologická lokalita Molpír z 

doby hallstatskej. Hradisko od konca 6 storočia p. n. l do začiatku 4 storočia p. n. l. má 

charakter opevnenia. Rozlohou 12 ha patrí k významným archeologickým lokalitám v 

Karpatskej oblasti. 
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PP Vyvieračky pod Bacharkou 

Územie bolo vyhlásené úpravou MK SSR č. 2966/82-32 v roku 1982 v kategórii chránený 

prírodný výtvor. Vyhláškou MŢP SR č. 293/1996 Z. z. bolo chránené územie 

prekategorizované na PP Vyvieračka pod Bacharkou a v prílohe č.1 tejto vyhlášky je uvedené 

pod poradovým číslom 199. Prírodná pamiatka sa nachádza v katastrálnom území Dobrá 

Voda. 

NPR Záruby 

Chránené územie sa nachádza v katastrálnom území Smolenice. Bolo vyhlásené v roku 

1984 právnou úpravou č. 44/1984-32 v kategórii ŠPR. V prílohe č. 3 zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. bolo územie zaradené do kategórie NPR pod 

poradovým č. 31. Celková výmera územia je 299,99 ha. Územie je ukáţkou stupňovitosti a 

rôznorodosti vegetácie v Malých Karpatoch, zastúpenia rôznych lesných typov i sutinových 

rastlinných spoločenstiev a chránených a vzácnych druhov rastlín a ţivočíchov. 

PR Katarína 

Lokalita bola vyhlásená úpravou MK SSR č. 62/84 – 32 v roku 1984 v kategórii chránené 

nálezisko, ktoré bolo zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. 

prekategorizované na PR Katarína a v  prílohe č. 3 tohto zákona uvedené pod poradovým č. 

115. Charakteristickými zástupcami dubových lesov sú dub plstnatý, dub letný, javor poľný, 

hloh, kalina a pod. Územie sa nachádza v katastri obce Dechtice a tvorí bezprostredné okolie 

zrúcaniny kláštora sv. Kataríny zo 17. storočia.  

Ochrana drevín (chránený strom) tvorí samostatnú kategóriu v zákone NR SR č. 287/199 

Z.z. Zoznam chránených stromov je uverejnený vo všeobecne záväznej vyhláške Krajského 

úradu v Trnava č. 1/1996 z dec. roku 1996  V záujmovom území sú vyhlásené nasledovné 

chránené stromy: 

1. Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Trnave č.1/2000 z 2. 3. 2000 – 

Lipa na cintoríne v Dobrej Vode – jeden exemplár lipy malolistej (Tilia cordata). 

2. Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Trnave č. 2/2000 z 2. 3. 2000 – 

Lipa pri kostole v Smoleniciach – jeden exemplár lipy malolistej (Tilia cordata). 
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3. Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Trnave č. 4/2000 z 2. 3. 2000 – 

Sekvojovec v parku v Dolnej Krupej – jeden exemplár sekvojovca mamutieho 

(Sequioadendron giganteum). 

Na základe existencie CHKO Malé Karpaty sa na území Malokarpatského partnerstva o.z. 

nachádza aj mnoţstvo chránených rastlín a ţivočíchov, najmä vtákov. Z prvkov NATURA 

2000 sú v území zastúpené obe kategórie, a to: chránené vtáčie územia, ako i územia 

Európskeho významu.  

 

3.1.10 Rozpočty a majetok obcí 

 

Rozpočty obcí 

Všetky obce Malokarpatského partnerstva o.z. dosahujú kladné hospodárenie, a teda ich 

príjmy prevyšujú výdavky. Najvýraznejšie kladné rozdiely medzi príjmami a výdavkami od 

roku 2012 dosahujú obce Trstín a Suchá nad Parnou. 

Tabuľka 34: Príjmy a výdavky obcí 

Obec Rok 
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Biely Kostol 

2012 463 987,21 202 118,0 144 000,0 810 105,21 347 532,67 456 478,93 - 804 011,60 

2013 429 125,46 3 082,0 54 480,94 486 688,40 360 464,59 111 195,35 9 661,47 481 321,41 

2014 466 144,85 2 120,0 49 995,69 518 260,54 396 672,08 74 406,22 10 140,0 481 218,30 

Bíňovce 

2012 173 801,35 17 236 20 990,17 212 027,52 162 678,56 38 226,17 0 200 904,73 

2013 188 986,24 26 045,64 447 215 478,88 169 087,50 7 647 0 176 734,50 

2014 205 272,62 3887 27 566,28 236 725,90 193 669,28 30 509,56 0 224 178,84 

Bohdanovce 

nad Trnavou 

2012 636855,69 1100 288,19 638243,88 491167,63 126493,67 19471,76 637133,06 

2013 621510,35 41607 708,99 663826,34 535297,72 105288,51 21143,27 661729,5 

2014 711337,23 10337 56475,79 778150,02 581747,03 155676,55 19898,27 757321,85 

Boleráz 

2012 1 105 270 285 490 89 1 390 849 898 070 194 982 242 112 1 335 164 

2013 1 160 845 249 182 123 1 410 150 1 010 536 266 426 78 741 1 355 703 

2014 1 189 033 107 766 77 1 296 876 1 054 172 144 582 78 805 1 277 559 

Borová 

2012 137472,76 162 3415,75 141050,51 129434,37 2701,93 8650,25 140786,55 

2013 144556,02 0 4527,93 149083,95 131853,22 2947,56 8809,76 143610,54 

2014 150112,51 0 0 150112,51 141024,79 772,89 5184,88 146982,56 

Buková 

2012 206509 40900 14400 261890 201312 7500 8452 217264 

2013 193714 0 4500 198214 190906 0 7308 198214 

2014 213027 0 3140 216167 198389 10097 3142 211628 

Dechtice 

2012 855 320 39 298 24 894 642 766 436 23 269 78 180 867 885 

2013 986 140 - 20 877 1 007 017 893 681 23 100 78 693 995 474 

2014 974 795 71 221 14 040 1 060 056 865 997 95 347 79 047 1 040 391 
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Dlhá 

2012 211.397 - 2.671 214.068 149.821 17.187 43.048 210.056 

2013 214.886 - 5.374 220.260 149.625 10.410 41.535 201.570 

2014 227.598 56.193 7.834 291.625 167.759 60.216 45.190 273.165 

Dobrá Voda 

2012 470380 400 36053 506833 389280 44357 - 433637 

2013 474857,01 40425,65 58939,03 574221,69 459381,63 60139,03 - 519520,66 

2014 480147,09 0 85272,71 565419,80 411477,23 85321,71 - 496798,99 

Dolná Krupá 

2012 901272 22453 4384 928109 774668 65899 13692 854259 

2013 935721 8021 52778 996520 787796 186821 0 974617 

2014 995750 2352 81802 1079904 854275 206162 0 1060437 

Dolné 

Orešany 

2012 613 545 444 582 29 761 1 087 888 533 645 523 190 25 061 1 081 896 

2013 651 609 139 255 58 062 848 926 565 478 111 295 25 363 702 196 

2014 605215 464 892 66 912 1137 019 618 818 395 929 25 671 1 040 418 

Horné 

Dubové 

2012 107893,74 122,76 0 108016,50 88114,42 6559,08 7885,58 102559,08 

2013 105406,56 0 4857,43 110263,99 101408,68 864,00 7991,31 110263,99 

2014 111901,71 80,52 0 111982,23 94483,42 0 8065,57 102548,99 

Horné 

Orešany 

2012 805 333,33 65 452,74 79 100,- 949 886,07 745 299,33 53 698,10 150 477,67 949 475,10 

2013 879 812,12 5 210,- 4 900,- 889 922,12 781 226,51 17 778,03 59 601,73 858 606,27 

2014 
1 058 026,3

8 
158 044,- 6 840,- 

1 222 910,

38 
800 080,55 126 000,67 44 816,79 970 898,01 

Kátlovce 

2012 639390,86 245140,18 3370 887901,04 261863,43 84051,35 227610,51 573525,29 

2013 655638,72 - 5218,39 660857,11 273792,23 2553,72 39783,56 316129,51 

2014 723327,11 64710,92 98541,42 886579,45 337516,21 122035,75 39781 499332,96 

Košolná 

2012 528 007,39 227 970,00 269 800,67 
1 025 778,

06 
266 008,75 675 098,29 78 861,80 

1019968,8

4 

2013 368 080,33 39 999,99 35 580,97 443 661,29 308 730,32 35 738,90 89 685,23 434154,45 

2014 352 038,90 59 050,32 32 500,00 449 870,16 280 349,96 75 047,04 70 545,13 425942,13 

Lošonec 

2012 169 326,75 0 3 850,21 173 176,96 154 623,45 6 392,75 7 042,13 168 058,33 

2013 180 016,30 0 4 564,21 184 580,61 159 510,20 0 7 270,21 166 790,61 

2014 181 978,33 0 17 820,54 199 798,87 166 578,20 431,98 3 220,60 170 230,78 

Naháč 

2012 - - - - - - - - 

2013 195 735,99 4100,00 18 235,27 218 071,26 142 695,47 69643,29 5536,80 217,875,56 

2014 210 575,56 3000,00 58 551,00 272 126,56 174 628,00 2000,00 5536,80 182 164,80 

Ruţindol 

2012 794891,65 71733,12 60969,37 927594,14 684491,77 20666,95 55596,00 760754,72 

2013 872087,85 310013,12 223065,19 
1405166,1

6 
767303,34 453175,78 57291,00 

1277770,1

2 

2014 987172,38 388594,00 207487,28 
1583253,6

6 
886205,62 513435,58 75936,00 

1475577,2

0 

Smolenice 

2012 1440326 1246601 0 1552352 1246601 95439 32069 1374109 

2013 1518517 1294914 177960 1701212 1294914 238600 32612 1566126 

2014 1573012 1314785 190340 1768185 1314785 253519 33504 1601808 

Suchá nad 

Parnou 

2012 847 875 683 779 34 596 1 566 250 317 700 691 752 0 1 009 452 

2013 910 937 503 0 911 440 272 966 34 535 4 713 312 214 

2014 1 032 293 43 000 12 492 1 087 785 294 832 97 752 4 713 397 297 

Šelpice 

2012 332 029 76 026 0 408 055 200 442 42 949 52 759 296 150 

2013 343 073,27 0 0 343 073,27 203 084,77 37 873,75 53 453,05 294 411,57 

2014 340 789,65 834 
3000 

 
344 623,65 196 105,73 31 309,28 53 908,08 281 323,09 

Trstín 

2012 984045 834596 39767 1858408 239410 933651 11390 1184451 

2013 1022111 287923 9950 1319984 251565 372070 9204 632839 

2014 1094538 170761 121663 1386962 233033 314205 9912 557150 

Zvončín 

2012 212953,18 130,00 16667,27 229750,45 178546,36 16273,04 6171,33 200990,73 

2013 226668,23 5000,00 43983,02 275651,25 187785,23 42932,08 7436,44 238153,75 

2014 238688,42 146402,50 0,00 394744,83 199364,10 19623,44 0,00 227238,19 

 Zdroj: ŠÚ SR, 2015 
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Majetky obcí 

Členské obce Malokarpatského partnerstva o.z. majú vo svojom vlastníctve najmä budovy 

obecných úradov, kultúrne domy, poţiarne zbrojnice, domy smútku a budovy materských 

škôl. Celková obstarávacia cena majetku vo všetkých obciach je 67 410 193,40,- EUR. 

Tabuľka 35: Majetok obcí 

Majetok spolu Nadobúdacia hodnota 

 

Účtovná hodnota 

 

Budovy a stavby 54 302 422,30 35 875 713,30 

Prístroje a zvláštne technické zariadenia 1 645 086,50 614066,62 

Dopravné prostriedky 1 062 988,93 518995,33 

Inventár 514 306,67 282705,75 

Pozemky 4 707 530,71 5046632,24 

Dlhodobý nehmotný majetok 152 871,76 43628,39 

Umelecké predmety 13 276,33 13276,33 

Ostatný dlhodobý finančný majetok 5 011 710,11 5 150 249,55 

Spolu 67 410 193,4 
47 545 267,5 

 

Zdroj : Vlastné spracovanie 

 

Realizované projekty 

Za predchádzajúce programové obdobie, a teda od roku 2007 sa v obciach 

Malokarpatského partnerstva o.z. zrealizovalo viacero projektových zámerov. Najčastejšie 

išlo o investície do technickej infraštruktúry, ako je dobudovanie vodovodnej a kanalizačnej 

siete. Obce taktieţ realizovali rekonštrukcie verejných budov, ako je Obecný úrad, ale najmä 

Základné a Materské školy. Finančné prostriedky vyuţili tieţ na rekonštrukciu verejných 

priestranstiev a chodníkov. Najčastejšie obce vyuţívali vlastné zdroje a zdroje zo Štátneho 

rozpočtu. V nasledujúcej tabuľke sú vybrané, najmä investičné projekty obcí, ktoré obce 

povaţovali za najvýznamnejšie. 

Tabuľka 36: Realizované projekty v obciach 

Názov projektu Rok 

Vlastné 

zdroje  

(v Eur) 

Úvery  

(v Eur) 
ŠR (v Eur) 

EÚ  

(v Eur) 

Celkové 

náklady  

(v Eur) 

Biely Kostol 

Zateplenie MŠ 2009 12 123,11 - 11 983 - 24 106,11 

Kanalizácia - 

Poľovnícka 
2012 116 354,21 - 198 778 - 315 132, 21 

Rekonštrukcia 

verejného 

osvetlenia 

2015 12 467,92 - - 113 998, 40 126 466,32 

Zníţenie 2015 1775,63 - 33 726, 82 - 35 512, 45 
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energetickej 

náročnosti 

verejných budov 

Bíňovce 

Rekonštrukcia 

chodníkov 
2011 3500 - - - 3 500 

Rekonštrukcia 

domu smútku 
2012 1500 - - - 1 500 

Obecné 

parkovisko 
2012 12500 - - - 12 500 

Rekonštrukcia 

svadobnej 

miestnosti 

2014 29 000 - - - 29 000 

Bohdanovce nad Trnavou 

Rekonštrukcia 

komunikácií a 

chodníkov 

2007 189 820,76 - - - 189 820,76 

Kanalizácia 

III.etapa 
2010 

9 865,16 - 66 000 
- 75 865,16 

Prístavba 

Kultúrneho domu 
2010 

49 379,81 - 207 996,69 
- 257 376,50 

Rekonštrukcia 

vykurovania MŠ 
2013 

23 223,65 - - 
- 23 223,65 

Daţďová 

kanalizácia 
2013 

32 169,39 - - - 
32 169,39 

Boleráz 

Rekonštrukcia 

lokálnej 

infraštruktúry 

2006-

2008 
69 982 

 

- 
52 803 

 

181 878 

 

304 663 

Prístavba 

a rekonštrukcia 

Základnej školy 

2008 -

2011 
509 703 852 371 72 407 465 760 1 047 871 

Modernizácia 

centrálnej obecnej 

zóny 

2009 -

2013 
72 714 

 

- 
54 954 340 674 468 342 

Rekonštrukcia 

verejného 

osvetlenia 

2014 6 030 0 11 997 101 972 119 999 

Borová 

Rekonštrukcia 

chodníkov pri 

OcÚ 

2007 11617,21 - - - 11617,21 

Obrubníky pri 

soche sv. Jána 
2008 2817,93 - - - 2817,93 

Ústredné kúrenie 2008 1197,27 - 9958,17 - 11155,44 

Výstavba 

nájomných bytov 
2008 81173,44 166533,89 71380,20 - 319087,53 

Hasičská 

zbrojnica 
2011 18491,47 - 13280 - 31771,47 

Buková 

Rekonštrukcia 

CVČ 
2011     180 000 

Výstavba 

zberného dvora 
2009     80 000 

Rekonštrukcia 

Základnej školy 
2011     110 000 

Dechtice 

Zberný dvor 2009     331939,19 

Rekonštrukcia 2009     398327,03 
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Základnej školy 

Protizáplavový 

kanál 
2009     165969,59 

Rekonštrukcia 

obecného ihriska 
2011 150000 - - - 150000 

Dlhá 

Rekonštrukcia 

OcÚ 
2008 

613,86 - 3 319,39 
- 3 933,25 

Rekonštrukcia 

Materskej školy 
2009 

1 006,98 - 9 958,18 
- 10 965,16 

Chodník na 

cintorín 
2011 

15 390,84 - 79 070,79 
- 94 461,63 

Výstavba 

bytového domu 

(13bj) 

2011 
532 887,52 ŠFRB 177 110,00 

- 709 997,52 

Bytový dom 
2011 

2 681,11 - 33 184,97 
- 35 866,08 

Dobrá Voda 

Viacúčelové 

športové ihrisko 
2009 104152,32 - - - 104152,32 

Prístupová 

komunikácia vo 

fabrike 

2010 
546,78 - - 427470,61 

428017,39 

Revitalizácia 

chodníkov 
2013 80131,55 - - - 80131,55 

Poţiarna zbrojnica 2013 90688,01 - - - 90688,01 

Modernizácia 

a rekonštrukcia 

verejného 

osvetlenia 

2015 
7876,90 - - 126859,95 

134736,86 

Dolná Krupá 

Multifunkčné 

ihrisko 
2009 

45298 - 39833 - 
85131 

Kompletné 

rekonštrukcia ZŠ a 

MŠ 

2009 -

2010 

58333 - 66077 561653 
686063 

Revitalizácia 

centra obce 

2010 -

2011 

16985 29361 60098 510835 
617279 

Energetická 

efektívnosť vo 

verejných 

budovách (OcÚ) 

2011 
- - 234766 - 

234766 

Bezpečné ulice v 

obci 
2011 

5468 - 21873 - 
27341 

Rekonštrukcia 

strechy telocvične 
2011 

72796 - 50400 - 
123196 

Rekonštrukcia 

komunikácii a 

chodníkov 

2014 
59599 - - - 

59599 

Dolné Orešany 

Rekonštrukcia 

historického 

centra obce 

2012    444 tisíc  

Osvetlenie 2015    94 tisíc  

Kamerový systém 2015    25 tisíc  

Horné Dubové 

Rekonštrukcia 

Kultúrneho domu 
2010 

9229,12 - 79965,87 - 
89194,99 
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Rekonštrukcia 

verejného 

osvetlenia 

2014 
1737,29 - 3474,57 29533,88 

34745,74 

Horné Orešany 

Rekonštrukcia ZŠ 

a MŠ 
2010 28 914,07 

 

- 
59 071,46 

 

502 107,38 
590 092,91 

Rekonštrukcia 

verejného 

osvetlenia 

2010 24 764,53 
 

- 
24 030,04 204 255,07 253 049,64 

Zefektívnenie 

vykurovacieho 

systému 

2011 48 098,91 - 38 514,22 327 370,90 413 984,03 

Detské ihrisko 2012 17 387,22 - - - 17 387,22 

Rekonštrukcia 

domu smútku 
2010 36 513,73 - 10 000,- - 46 513,73 

Rekonštrukcia 

miestnych 

komunikácií 

2014 23 051,83 - 150 000 - 173 051,83 

Kátlovce 

Multifunkčné 

ihrisko 
2009 46,73 27539,86 49832,70 - 77419,29 

Kanalizácia 2009 1073,92 16162 182566 - 199801,92 

Zberný dvor 2010 46639,74 2370,04 21680,86 184287,23 254977,87 

Rekonštrukcia ZŠ 

a MŠ 
2010 53052,55 96453,83 65984,21 560865,69 776356,28 

Rekonštrukcia 

verejného 

osvetlenia 

2010 14505,65 - 19860,46 168813,72 203179,83 

Košolná 

Rekonštrukcia 

Materskej školy 
2008 17558,36 - 13277,57 - 30835,93 

Výstavba 

bytového domu 

(12bj) 

2008 377520,93 361946,49 116842,6 - 494363,53 

Rekonštrukcia 

domu smútku 
2008 11389,5 - - - 11389,5 

Rekonštrukcia 

športovo-

oddychového 

areálu 

2011 15292 15292 41956 232446 289694 

Rekonštrukcia 

Kultúrneho domu 
2013 14434,27 14434,27 - - 14434,27 

Výstavba 

bytového domu 

(17 bj) 

2013 544222,63 531950 227970 - 772192,63 

Lošonec 

Kanalizácia 2009 - - - - - 

Naháč 

Rekonštrukcia 

strechy objektu – 

Fara a pamätná 

tabuľa J. Fándlyho 

2014 
3 750 - 15 000 

- 18 750 

Rekonštrukcia 

strechy objektu - 

Fara a pamätná 

tabuľa J. 

Fándlyho-II. etapa 

2015 
1 000  - 13 000 - 

14 000 

Rekonštrukcia 

kúrenia v budove 
2015 

505  - 10 000 - 
10 505 
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MŠ 

Vybudovanie 

náučno-

vzdelávacieho 

chodníka- 

Pamätný dom J. 

Fándlyho -kláštor 

Katarínka 

2015 
248,50  - 4 721,50 - 

4 970 

Ružindol 

Prestavba ZŠ a 

MŠ 
2009 69442,00 - - 321887,43 391 329,43 

Zberný dvor 2012 57582,98 - 67827,96 576537,62 701948,56 

Zníţenie 

energetickej 

náročnosti vo 

verejných 

budovách (OcÚ, 

KD, sobášna 

miestnosť) 

2013 29691,08 100000,00 - 
125559,95 

(iné) 

255251,03 

 

Revitalizácia 

verejného 

priestranstva 

2014 76632,88 - - - 76632,88 

Smolenice 

Rekonštrukcia ZŠ 

a MŠ 
2008     556 tis. 

Rekonštrukcia 

a prístavba 

hasičskej 

zbrojnice 

2010     252 tis. 

Suchá nad Parnou 

Budovanie 

vodovodu 
2008 10000 - 199164 - 209164 

Budovanie 

vodovodu 
2011 10000 - 158000 - 168000 

Budovanie 

vodovodu 
2012 15000 - 199160 - 214160 

Revitalizácia 

centra obce 
2012 24063 - 48126 409071 481260 

Šelpice 

Kanalizácia 2012 39 457 - - - 39 457 

Rekonštrukcia 

domu smútku 
2012 3 242,68 - - - 3 242,68 

Rekonštrukcia 

poţiarnej 

zbrojnice 

2013 16 843,56 - - - 16 843,56 

Rekonštrukcia 

pomníka 
2013 6 492,62 - - - 6 492,62 

Oplotenie 

cintorína 
2014 21 274,29 - - - 21 274,29 

Chodník pred 

kostolom 
2014 3 056,07 - - - 3 056,07 

Trstín 

Rekonštrukcia 

centra obce 
2011 69668 - 65576 557403 692647 

Modernizácia 

vzdelávacieho 

procesu v ZŠ 

2011 11934 - 17073 96747 125754 

Celoobecný 

vodovod 
2014 752 542  759 522 - 1 512 064 
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Náučný chodník 

gr. Pálffyho 
2014 1015 - 5000 - 6015 

Zvončín 

Rekonštrukcia 

strechy MŠ 
2008 15312,25 - 11 618,06 - 26930,31 

Čiastočná 

rekonštrukcia KD 
2013 400008,78 - 

- - 
400008,78 

Biocentrum 2013 5678,00 - 5000,00 - 10678,22 

Verejné osvetlenie 
2014 3316,80 

- - - 
3316,80 

Podlaha v KD 
2014 6427,90 

- - - 
6427,90 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z obcí 

 

3.1.11 Ekonomické zdroje 

 

Podnikateľské prostredie 

Štruktúru hospodárstva územia Malokarpatského partnerstva o.z. je ovplyvnená 

historickým vývojom a danými prírodnými podmienkami. V priebehu deväťdesiatych rokov 

prešla ekonomika oblasti (podobne ako v celej SR) významnými transformačnými zmenami, 

spojenými s rýchlou privatizáciou a aj reštrukturalizáciou jednotlivých činností. Boli 

obmedzené niektoré výrobné prevádzky, útlm zaznamenala poľnohospodárska výroba.  

Oblasť má v súčasnosti priemyselno-poľnohospodársky charakter. V štruktúre HDP 

Trnavského kraja dominuje priemysel s podielom 36%. Priemysel sa koncentruje v krajskom 

meste Trnava. Od roku 1989 prešla hospodárska základňa mesta hlbokou reštrukturalizáciou. 

Najväčšie podniky zanikli alebo výrazne obmedzili výrobu (TAZ, Zornica, Drevina, 

cukrovar).  V súčasnosti sú najväčšími ekonomickými subjektami a zamestnávateľmi v 

Trnave podniky so zahraničnou majetkovou účasťou, predovšetkým PSA Peugeot-Citroen. V 

posledných rokoch v Trnave expandovali obchodné reťazce, ktoré tu vybudovali 

veľkokapacitné zariadenia maloobchodu. Lokalizácia automobilového závodu v Trnave 

pritiahla do regiónu ďalšie subdodávateľské firmy, čím sa mesto i širší región stali 

atraktívnym i pre subdodávateľské firmy. Okrem vzniku nových pracovných miest to 

prinieslo celkový ekonomický rozvoj v oblasti obchodu, sluţieb, rekreácie a zvýšenie ţivotnej 

úrovne obyvateľstva. Pokiaľ priemysel sa koncentruje predovšetkým v Trnave, ostatná časť 

okresu sa stále orientuje na poľnohospodársku výrobu. Menšie priemyselné závody sú aj v 

Smoleniciach (Chemolak) a Boleráze (spracovanie kukuričného škrobu). Jedným z 

najdôleţitejších ukazovateľov ekonomickej vyspelosti regiónu je cena práce. V roku 2013 
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bola priemerná nominálna mzda v Trnavskom kraji 842 eur a v okrese Trnava aţ 981 eur. 

Miera nezamestnanosti v Trnavskom okrese predstavovala vo februári 2015 6,79% 

(31.12.2014 – 6,44%). Oproti stavu z roku 2004 ide o značný pokles, kedy bola miera 

nezamestnanosti 12,99%. V rámci Trnavského kraja ide o okres s druhou najniţšou mierou 

nezamestnanosti po okrese Senec. 

Tabuľka 37: Najvýznamnejšie podnikateľské subjekty v obciach 

Obec Názov podnikateľského subjektu 

Biely Kostol 
Termomont, s.r.o. , Apocomp, s.r.o, Adychem, s.r.o., Veľkoobchod- 

Tiptopgastro, s.r.o., Eurokov, s.r.o., Elektro KMK, s.r.o. 

Bíňovce Poľnohospodárske obchodno- výrobné druţstvo Bíňovce 

Bohdanovce nad 

Trnavou 

TT AGRO s.r.o., TT TRANS s.r.o., PAPO s.r.o., SOND-PO, s.r.o., 

Elastik, spol. s.r.o.  

Boleráz 

Amylum Slovakia s.r.o. Boleráz, Dr. Oetker s.r.o. Boleráz,  

Wienerberger –Slov. tehelne s.r.o. závod Boleráz, 

Agro Boleráz s.r.o. 

Borová - 

Buková PD Buková, Výroba kameňa a pieskov, s.r.o (Kameňolom Buková) 

Dechtice PD Dechtice, Piliarska výroba Jozef Gašpar, Bitúnok Dechtice, s.r.o. 

Dlhá PD Dlhá 

Dobrá Voda Zlatá Studňa, s.r.o. 

Dolná Krupá DKT s.r.o., APIMED s.r.o., PD Krupá,  INSEMA s.r.o. 

Dolné Orešany Agrodruţstvo Dolné Orešany 

Horné Dubové - 

Horné Orešany 
Agrolet, spol. s. r. o., VINO – DIOUS, s. r. o. , Majdánske, s. r. o., 

Bowling MOTEL 

Kátlovce SLOV-MART, s.r.o., Poľnohospodárske druţstvo Kátlovce 

Košolná - 

Lošonec ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Ondrej Jurovčík FOREST SERVIS 

Naháč PD H. Dubové- Naháč 

Ruţindol 
Penzion Rosenthal, Pekáreň  LUVETO, Vinárstvo Dobrý pocit 

Rosenthal Winery 

Smolenice Chemolak, a.s., PD Smolenice 

Suchá nad Parnou 
Vinárstvo TERRA PARNA, Vinárstvo Magula, Penzión Harmónia, 

Reštaurácia Nikodém, Reštaurácia Šrámek 

Šelpice HCJ , s.r.o.(logistické centrum), TT-Agro, s.r.o. 

Trstín 
ALAS Slovakia, Ingsteel s.r.o , PPD Trstín, Pekáreň Školuda 

Pekáreň KPK 

Zvončín 
AGROPO s.r.o, Kovoefekt s.r.o, Ján Krčula – RE-PLAST, 

ProfiPneuServis , Spedas, s.r.o 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Fyzické osoby 

Počet fyzických osôb na území Malokarpatského partnerstva o.z. od roku 2012 poklesol, 

poklesol najmä počet ţivnostníkov.  
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Tabuľka 38: Fyzické osoby 

  

 Rok 
Fyzické 

osoby 
Ţivnostníci 

Slobodné 

povolanie 

Samostatne 

hospodáriaci 

roľníci 

Biely Kostol 

2012 100 95 3 2 

2013 96 91 3 2 

2014 95 89 4 2 

Bíňovce 

2012 31 30 1 0 

2013 28 28 0 0 

2014 26 26 0 0 

Bohdanovce nad 

Trnavou 

2012 99 96 3 0 

2013 97 92 5 0 

2014 95 88 7 0 

Boleráz 

2012 140 129 9 2 

2013 138 128 8 2 

2014 133 124 7 2 

Borová 

2012 32 30 1 1 

2013 30 28 1 1 

2014 29 27 0 2 

Buková 

2012 40 37 1 2 

2013 38 35 1 2 

2014 43 40 1 2 

Dechtice 

2012 121 113 7 1 

2013 112 105 6 1 

2014 105 98 6 1 

Dlhá 

2012 34 28 4 2 

2013 30 25 3 2 

2014 29 23 4 2 

Dobrá Voda 

2012 61 55 1 5 

2013 57 50 1 6 

2014 55 46 1 8 

Dolná Krupá 

2012 141 134 5 2 

2013 144 135 6 3 

2014 146 133 8 5 

Dolné Orešany 

2012 87 82 3 2 

2013 88 82 4 2 

2014 87 82 3 2 

Horné Dubové 

2012 25 24 1 0 

2013 24 23 1 0 

2014 22 21 1 0 

Horné Orešany 

2012 138 134 2 2 

2013 127 121 4 2 

2014 115 107 5 3 

Kátlovce 

2012 70 68 0 2 

2013 70 68 1 1 

2014 74 71 1 2 

Košolná 

2012 52 50 0 2 

2013 49 47 0 2 

2014 54 51 1 2 

Lošonec 

2012 33 31 2 0 

2013 39 37 2 0 

2014 36 34 2 0 

Naháč 

2012 28 27 0 1 

2013 30 28 1 1 

2014 22 20 1 1 
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Najvýznamnejšie podniky a zamestnávatelia v okolí i v obciach  

Územie Malokarpatského partnerstva o.z. sa rozprestiera na viac ako 50 % územia 

Trnavského okresu, ktorý je v štruktúre tvorby regionálneho hrubého domáceho produktu v 

trhových cenách regiónom so šiestym najväčším ekonomickým potenciálom v rámci 

Slovenskej republiky. V nadväznosti na poľnohospodársku prvovýrobu je rozvinutá výroba 

potravín (mlieka a mliečnych výrobkov, mäsa a mäsových produktov, cukru, cukroviniek, 

trvanlivého pečiva a šumivých vín). Medzi ďalšie významné odvetvie patrí výroba 

motorových vozidiel a náhradných súčastí; výroba strojov a nekovových minerálnych 

výrobkov, opravy ţelezničných vozňov, výroba náterových látok, čistiacich prostriedkov, 

viskóznych a polyesterových vlákien, výroba a montáţ spotrebnej elektrotechniky a výroba 

nábytku. Trnava, ako okresné mesto teda poskytuje obyvateľom Malokarpatského partnerstva 

o.z. rozmanité pracovné príleţitosti, v mnohých prípadoch s uľahčenou formou dochádzky. 

Najvýznamnejšou spoločnosťou v Trnavskom okrese v oblasti automobilového priemyslu 

je spoločnosť PSA Peugeot Citroën - výroba osobných automobilov Peugeot.     

Oblasť elektrotechnického priemyslu predstavuje spoločnosť Samsung Electronics 

Slovakia LCD Factory, Voderady,  ktorý  dodáva LCD moduly do širokouhlých televízorov 

pre svojich odberateľov. 

Ruţindol 

2012 123 119 3 1 

2013 116 113 2 1 

2014 109 104 2 3 

Smolenice 

2012 249 239 10 0 

2013 248 234 14 0 

2014 245 230 15 0 

Suchá nad Parnou 

2012 170 161 8 1 

2013 168 159 8 1 

2014 158 148 9 1 

Šelpice 

2012 68 66 1 1 

2013 62 58 3 1 

2014 65 61 3 1 

Trstín 

2012 83 81 1 1 

2013 83 80 2 1 

2014 81 78 2 1 

Zvončín 

2012 47 45 2 0 

2013 54 52 2 0 

2014 52 49 3 0 

Malokarpatské 

partnerstvo o.z. 

2012 1972 1874 68 30 

2013 1928 1819 78 31 

2014 1876 1750 86 40 

Zdroj: ŠÚ SR, 2015 
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Sklársky priemysel zastupuje najmä spoločnosť Johns Manville Slovakia a.s., Trnava,  

ktorá v januári 2001 odkúpila spoločnosť Skloplast a.s. v Trnave a úspešne ju začlenila do 

svojej celosvetovej organizačnej štruktúry. Johns Manville vyrába sklené vlákna, netkané 

materiály zo skleného vlákna, netkané polyesterové textílie spunbond, meltblown a výrobky 

na báze sklených vlákien. Hlavnými odberateľmi sú firmy automobilového priemyslu, ktoré 

vyrábajú plastové časti karosérie. 

Spoločnosť ŢOS Trnava, a.s., sa zaoberá komplexnou údrţbou a modernizáciou 

ţelezničných vozňov v rámci európskeho regiónu a taktieţ výrobou dielov strojárskeho 

charakteru. Hlavnou náplňou spoločnosti je strojárska výroba dielov a montáţnych celkov 

veľkých rozmerov (oceľové konštrukcie a automobilové návesy). Náplň výrobného programu 

poskytuje širokú škálu technológií, umoţňujúcich obrábanie všetkých pouţívaných 

materiálov a výrobu komponentov mimo oblasť ţelezničného opravárenstva. 

Z obcí Malokarpatského partnerstva o.z. je najvýznamnejším predstaviteľom chemického 

priemyslu spoločnosť CHEMOLAK a.s., Smolenice, ktorá je významným výrobcom 

náterových látok s viac ako 120 ročnou tradíciou. Spoločnosť si dlhodobo udrţuje významné 

postavenie na domácom trhu.  Súčasný výrobný program, ktorý tvorí výroba náterových 

látok, ţivíc, lepidiel, riedidiel a pomocných prípravkov. 

V obci Ruţindol sa nachádza tieţ významná spoločnosť RUPOS, s.r.o. , ktorá poskytuje 

ekologické poradenstvo a venuje sa tieţ výrobe a montáţi technologických zariadení na 

vyuţitie bioplynu na získavanie elektrickej energie a výrobe plynu z biomasy. 

Poľnohospodárstvo Malokarpatského partnerstva o.z. reprezentujú najmä PD Buková, PD 

Dechtice, PD Dlhá, Agro Boleráz, s.r.o. a Agrodruţstvo Dolné Orešany. Spoločnosti sa 

venujú najmä rastlinnej výrobe, výrobe komponentov do kŕmnych zmesí, chovu ošípaných 

a hovädzieho dobytka a poľnohospodárskym mechanizmom. 

Oblasť Malokarpatského partnerstva o.z. z ekonomického hľadiska zviditeľňujú najmä 

spoločnosti Zlatá Studňa, s.r.o. v obci Dobrá Voda a spoločnosť APIMED s.r.o.. Spoločnosť 

Zlatá Studňa, s.r.o. sa venuje výrobe a distribúcií nealkoholických nápojov, najmä 

minerálnych vôd, ochutených limonád, ovocných sirupov a nápojov. Spoločnosť APIMED 

svojou kvalitou a mnoţstvom spracovaného včelieho medu a vyrobenej medoviny zaujíma 

jedno z popredných miest v rámci Slovenskej republiky. Významnú časť predaja firmy tvorí 

export predovšetkým do Českej republiky, Švajčiarska, Nemecka, Rakúska a Bulharska. 
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Cestovný ruch 

Územie Malokarpatského partnerstva o.z. je pomerne bohaté na potenciál kultúrneho, 

historického a prírodného dedičstva.  Ponúka mnoho moţností a záţitkov tým, ktorí sa 

rozhodnú navštíviť práve túto časť Trnavského okresu. Svojou geografickou polohou sa 

orientuje v podstatnej miere na letný turizmus a poznávaciu turistiku. Horský turizmus 

prevláda najmä v pohorí Malých Karpát. Krása lesov a vodných plôch poskytuje 

nenahraditeľný relax a oddych v prírode. Jednou z dôleţitých foriem cestovného ruchu  je 

rozvíjajúca sa cykloturistika, ktorá je v rámci regiónu napojená i na medzinárodné cyklotrasy 

do Rakúska a Českej republiky. Obce Malokarpatského partnerstva o.z. chcú cykloturistický 

potenciál územia vyuţiť a rozširovať cyklistické trasy a potrené značenia.  Príleţitosti na letnú 

turistiku sa nachádzajú v  časti územia Malokarpatského partnerstva o.z. napr. Buková – 

Hrudky, Smolenice – Jahodník. Tieto prednosti sú predpokladom vytvorenia atraktívnej 

oblasti cestovného ruchu v rámci Trnavského okresu i kraja.  

 

Prírodný potenciál 

CHKO Malé Karpaty zaberá podstatnú časť rovnomenného pohoria, ktoré od seba 

oddeľuje Záhorskú a Podunajskú níţinu. Zaujímavosťou CHKO sú najmä skalné útvary, 

doliny a krasové javy. V Smolenickom krase sa nachádza jaskyňa Driny – jediná verejnosti 

sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku. Jaskyňa puklinového typu, ktorú objavili v 

roku 1930, má bohatú kvapľovú výzdobu a dosahuje dĺţku 680 m. Osobitnú pozornosť si 

zaslúţia kvapľové záclony s pozoruhodným zúbkovým lemovaním. Najkrajší krasový útvar v 

jaskyni dostal výstiţný názov Slonie uši. 

CHKO Malé Karpaty je jediným chráneným územím svojej kategórie s výraznejšie 

rozvinutým vinohradníctvom. Malé Karpaty sú zároveň veľmi vhodným a obľúbeným 

prostredím pre pestovanie pešej turistiky a cykloturistiky. Turistický chodník Smolenický 

kras prechádza územím národnej kultúrnej pamiatky hradiska Molpír (400 m n. m.), 

Národnou prírodnou rezerváciou Dolinou Hlboče o výmere 123 ha s jediným vodopádom v 

Malých Karpatoch o výške asi 9 m. 
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Kultúrno-historický potenciál 

Jednou z najväčších turistických atrakcií na území Malokarpatského partnerstva o.z. je 

bezpochyby Smolenický zámok, ktorý je lokalizovaný do oblasti východného úpätia Malých 

Karpát. Patrí k najvýznamnejším romanticky upraveným stavbám na Slovensku podľa vzoru 

stredofrancúzskych zámkov. Zámok postavili na mieste hradu zo 14. storočia, ktorý slúţil na 

ochranu pohraničných malokarpatských priesmykov a Českej cesty. Od roku 1777 ho vlastnili 

Pálffyovci, ktorí ho v druhej polovici 19. storočia romanticky prestavali. Smolenickému 

zámku dominuje mohutná veţa s vyhliadkovou terasou. V súčasnosti je zámok sídlom 

Slovenskej akadémie vied – Kongresového centra SAV a počas celého roka sa v ňom 

uskutočňuje mnoţstvo vedeckých konferencií a sympózií. V letných mesiacoch júl a august je 

sprístupnený verejnosti. 

Na území sa nachádzajú aj zrúcaniny hradov, ku ktorým patrí zrúcanina hradu Ostrý 

Kameň z 13. storočia, ku ktorému vedie značkovaná trasa z obce Buková. V minulosti slúţil 

hrad ako kráľovská pohraničná pevnosť na ochranu Českej cesty. Hrad sa od 18. Storočia 

postupne rozpadáva a dodnes sa z neho zachovali niektoré kamenné múry, bašty, zvyšky 

hospodárskych stavieb a renesančná zdvojená konzola. Z vrcholu hradného vrchu sa ponúka 

výhľad na malebné Malé Karpaty a Záhorskú níţinu. Nad obcou Dobrá Voda, situovanou vo 

vnútrohorskej kotline Malých Karpát na juhozápadnom Slovensku, sa nachádzajú ruiny hradu 

Dobrá Voda, ktoré obkolesuje územie Dobrovodského krasu. Postavili ho ako gotickú stráţnu 

pevnosť pravdepodobne v 13. Storočí na mieste staršieho hradiska. Jeho postupný zánik 

zavŕšil poţiar v roku 1762. Koncom 18. storočia tu bolo uţ len väzenie. Z hradu sa zachovali 

zvyšky múrov, veţí a opevnenia, ktoré sú prerastené vegetáciou. Z kaštieľov, ktoré sa 

nachádzajú v kraji, si osobitnú pozornosť zaslúţi najmä kaštieľ v Dolnej Krupej. 

 

Šport a turistika 

Malokarpatská cyklomagistrála (celková dĺţka: 128 km). Táto diaľková cyklotrasa 

umoţňuje spoznávanie podhoria Malých Karpát. Vedie v celej dĺţke po štátnych cestách II. a 

III. triedy, je zjazdná cestnými bicyklami. Cyklotrasa začína vo Vysokej pri Morave. Na 

území Malokarpatského partnerstva o.z. vedie cez obec Bukovú a Trstín. Trasa pokračuje cez 

Naháč, Dechtice (moţnosť odbočky na hrad Dobrá Voda). Obce Malokarpatského partnerstva 
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o.z. chcú cykloturistický potenciál územia vyuţiť a rozširovať cyklistické trasy a potrené 

značenia.   

 

Ubytovacie zariadenia CR 

O úrovni rozvoja cestovného ruchu veľa napovedá infraštruktúra - teda mnoţstvo 

ubytovacích kapacít. Na území Malokarpatského partnerstva o.z. sa nachádzajú ubytovacie 

zariadenia typu penzión, hotel, ale najmä chatové osady.   

Tabuľka 39: Ubytovacie zariadenia 

Obec Hotely Penzióny Chatové osady 

Biely Kostol - - Áno (Kamenný mlyn) 

Boleráz - 1 (49 lôţok) - 

Buková - - Áno (Sokolské chaty, Závršie, 

pri vodnej nádrţi Hrudky) 

Dechtice - - Áno 

Dobrá Voda - 1 Áno (Podmariáš) 

Horné Orešany 1 (22 lôţok) - Áno 

Ruţindol - 1 (16 lôţok) - 

Smolenice - - 1 (108 lôţok) 

Suchá nad Parnou - 1 (14 lôţok) Áno (Nové Vinohrady) 

Trstín - - Áno 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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3.2 SWOT analýza  

 

Pri spracovaní SWOT analýzy boli z ako základné zdroje vyuţité SWOT analýzy z PHSR 

členských obcí, dotazníky od obyvateľov, dotazníky od predstaviteľov obcí a analytická časť 

tejto stratégie. Na základe týchto vstupov pracovné skupiny vytvorili návrh, v ktorom boli 

uvedené všetky doteraz identifikované silné a slabé stránky, príleţitosti a hrozby.  

 
Tabuľka 40: SWOT analýza 

Oblasť: Silné stránky Slabé stránky 

Hospodárska 

oblasť 

 Dobrá dostupnosť, blízkosť 

diaľnice D1, ţelezničná trať 

Trnava-Kúty a výhodná 

geografická poloha, blízkosť 

Českej republiky a Rakúska 

 Bezprostredné susedstvo 

s krajským mestom Trnava 

s rozvíjajúcim sa priemyslom, 

ktoré je najdôleţitejším 

zdrojom zamestnanosti nášho 

obyvateľstva 

 Pokračujúci rozvoj bytovej 

výstavby 

 Nízka nezamestnanosť 

v okrese (6,79 % - 2/2015) 

 Poľnohospodárska tradícia 

regiónu s dlhoročnými 

skúsenosťami v rastlinnej aj 

ţivočíšnej výrobe 

 Investičné príleţitosti pre 

domácich a zahraničných 

podnikateľov – vhodné 

nehnuteľnosti a dobrá 

infraštruktúra, kvalifikovaná 

pracovná sila (blízkosť 

odborných stredných škôl a 

VŠ) 

 Vidiecky charakter územia 

s mnoţstvom remeselných 

a folklórnych tradícií 

a s mnoţstvom  prírodných 

a historických pamiatok a krás 

ideálny pre rozvoj cestovného 

ruchu najmä v oblasti 

agroturistiky a poznávacej 

turistiky 

 Nedostatok finančných 

zdrojov, komplexne slabšia 

ekonomická základňa 

 Veľké mnoţstvo vlastníkov 

pôdy a komplikované 

vlastnícke vzťahy často 

znemoţňujú realizáciu 

investícií, ktoré plošne 

náročné 

 Nedobudovaná technická 

infraštruktúry (kanalizácia, 

vodovodné siete a pod.) 

 Nedobudovaná dopravná 

infraštruktúra 

 Zlý technický stav 

verejných budov 

 V niektorých oblastiach je 

menší záujem občanov 

a podnikateľov o verejné 

záleţitosti 

 Väčšina subjektov 

pôsobiacich 

v poľnohospodárstve má 

príjmy len 

z poľnohospodárskej 

činnosti a vyuţíva 

zastarané technológie, čo 

zniţuje ich efektivitu. 

Vzhľadom na ich 

investičný potenciál však 

nie sú schopní obstarať 

nové technológie 

z vlastných ani úverových 

zdrojov 

 

 



 

77 
 

 Dlhodobá starostlivosť 

o historické a kultúrne tradície 

 Stabilná situácia v oblasti 

rozvoja obcí, občianskej 

vybavenosti a sluţieb. Všetky 

členské obce vyvíjajú aktivity 

v tejto oblasti a nikde 

nedochádza k zhoršovaniu 

ţivotných podmienok 

obyvateľstva 

 Výborné pokrytie celého 

územia signálom všetkých 

mobilných operátorov 

pôsobiacich na Slovensku 

a dobrá dostupnosť internetu 

 Spolupráca s kvalifikovanými 

domácimi aj zahraničnými 

odborníkmi pri príprave 

rozvojových projektov 

 Vynikajúca a pruţná 

spolupráca s predstaviteľmi 

verejnej správy v celom 

regióne 

 Málo subjektov 

pôsobiacich v oblasti 

cestovného ruchu bez 

výraznej vzájomnej 

spolupráce. Nedostatok 

ubytovacích a stravovacích 

zariadení. Nízka úroveň 

a sortiment sluţieb 

 Sezónnosť cestovného 

ruchu a jeho slabá 

organizácia 

 Nedostatočne zmapovaná 

turistická infraštruktúra 

 Nevyuţitý potenciál na 

vytvorenie náučných 

chodníkov a cyklotrás 

 Slabé vyuţívanie 

potenciálu mikroregiónu 

v oblasti cestovného ruchu 

 Neudrţiavané a slabo 

vyuţívane atraktivity 

cestovného ruchu 

 Nedostatok pracovných 

príleţitostí na území 

Malokarpatského 

partnerstva (dochádzka za 

prácou do Trnavy 

a Voderád) 

 Absencia potrebnej 

podpory pre začínajúcich 

podnikateľov 

 Zlý technický stav 

obecných budov 

Sociálna oblasť  Rastúci počet obyvateľov 

 Silná základňa ekonomicky 

aktívneho obyvateľstva 

 Aktívne pôsobiace subjekty 

neziskového sektora, ktoré 

svojou činnosťou prispievajú 

k celkovému rozvoja územia, 

najmä v kultúrnej a športovej 

oblasti 

 Pravidelné kultúrne a športové 

podujatia s dlhoročnou 

tradíciou 

 Záujem obyvateľov o rozvoj 

obcí o realizované podujatia 

 Nedostatok kapacít 

v oblasti sociálnych 

sluţieb, predovšetkým pre 

starších spoluobčanov a zlý 

technický stav sociálnych 

zariadení 

 V niektorých oblastiach sú 

nezrekonštruované 

a nemodernizované 

Základné a Materské školy 

 Menší počet 

mimoškolských aktivít pre 

deti 
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 Záujem obyvateľov o aktívne 

uchovávanie tradícií v regióne 

 Rozvíjajúce sa školstvo (MŠ 

a ZŠ) 

 Nedostatok príleţitostí pre 

sebarealizáciu obyvateľov 

 Postupné zhoršovanie sa 

medziľudských vzťahov 

najmä vo väčších obciach 

Environmentálna 

oblasť 

 Dobrý stav ţivotného 

prostredia bez výrazných 

zdrojov znečisťovania. Všetky 

obce majú zavedený zber 

separovaného odpadu, 

spoločný Program 

odpadového hospodárstva 

a projekt na vytvorenie 

spoločného systému zberu 

a zhodnocovania odpadov 

 Rozsiahle vodné zdroje 

úţitkovej aj pitnej vody 

 Kvalitná pôda a dobré 

podmienky na chov 

hospodárskych zvierat 

 Prítomnosť mnoţstva 

významných chránených 

území  

 Hodnotný lesný fond 

 Minimálne a neefektívne 

vyuţívanie obnoviteľných 

zdrojov energie 

 Zvyšujúci sa objem 

komunálneho odpadu 

a nákladov na jeho odvoz 

a zneškodnenie 

 Existencia lokalít 

s čiernymi skládkami 

 Existencia lokalít bez 

protipovodňových 

systémov 

 Vysoká zaťaţenosť 

niektorých úsekov 

nákladnou dopravou, 

spôsobujúca hlučnosť, 

znečistenie ovzdušia, 

zvýšenú nehodovosť 

a poškodzovanie ciest 

(najmä smer Trnava – 

Senica) 

 Nedostatok zelene 

a oddychových zón 

v členských obciach 

 Príležitosti Ohrozenia 

Hospodárska 

oblasť 

o Dotácie z fondov EÚ 

a Štátneho rozpočtu 

o Priaznivé podmienky pre 

rozvoj podnikov 

o Podpora poľnohospodárstva 

(technológie, mladý 

podnikatelia- farmári) 

o Rozvoj a podpora nových 

sluţieb a podnikateľských 

subjektov  

o Podpora a propagácia 

lokálnych výrobkov 

o Potenciál územia na rozvoj 

celoročného cestovného 

ruchu, najmä v oblasti 

 Zánik podnikateľských 

subjektov 

 Nedostatok finančných 

zdrojov a nízke šance na 

úvery a dotácie 

 Nedobudovaná technická 

infraštruktúra 

 Neobnovená dopravná 

infraštruktúry 

 Havarijný stav verejných 

budov 
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agroturistiky a poznávacej 

turistiky 

o Aktivizácia v oblasti 

cestovného ruchu, sieťovanie, 

zvýšenie kapacít, propagácia 

a vytvorenie nových 

produktov a balíkov sluţieb, 

koordinácia a spolupráca 

subjektov pôsobiacich 

v cestovnom ruchu 

o Zvýšenie záujmu občanov 

a podnikateľov o verejné 

dianie 

o Zmapovanie, rekonštrukcia 

a dobudovanie turistických 

trás 

o Rozvoj tradičných remesiel s 

cieľom podpory cestovného 

ruchu a tvorby nových 

pracovných miest na území 

partnerstva 

o Posilnenie vzdelávania 

a informovanosti o miestnych 

tradíciách, histórii pamiatkach 

a prírode. 

o Spolupráca s partnermi 

v Českej republike a Rakúsku 

 Obchodné reťazce 

v mestách vytvárajú trhové 

podmienky, ktoré často 

znemoţňujú menším 

predajcom usadiť sa na 

trhu 

 Nedostatočné a nekvalitné 

sluţby cestovného ruchu 

 Nezáujem o historický, 

kultúrny a prírodný 

potenciál územia 

 Neatraktivita 

poľnohospodárstva 

z pohľadu finančných 

príjmov a sezónnosti 

 Prílišná orientácia 

hospodárstva na priemysel 

(najmä automobilový – 

Trnava) 

 Zhoršenie podmienok pre 

podnikanie (z hľadiska 

legislatívy) 

 Neefektívne prideľovanie 

verejných financií 

Sociálna oblasť o Zlepšenie príleţitostí na 

trávenie voľnočasových 

aktivít pre všetkých občanov 

(i detí) v spolupráci medzi 

miestnou samosprávou 

a súkromným sektorom 

o Intenzívnejšia a efektívnejšia 

komunikácie samosprávy 

s obyvateľmi (na získanie 

podnetov, na lepšie 

uspokojovanie potrieb obyv.) 

o Podpora sociálnych sluţieb 

(najmä pre seniorov) 

o Rozvoj vzdelávania na úrovni 

ZŠ a MŠ (na úrovní 

skvalitnenia infraštruktúry 

i skvalitnenia moţností 

výučby) 

 Ľahostajnosť obyvateľstva 

(z hľadiska medziľudských 

vzťahov i nezáujmu 

o verejné dianie) 

 Nezáujem o zachovanie 

tradícií a zvykov 

 Zhoršujúca sa situácia 

v školstve  

 Zhoršujúca sa situácia 

v sociálnych sluţbách 

 Úbytok detí v Základných 

školách (z dôvodu migrácie 

do blízkych miest – 

Trnava) 

Environmentálna 

oblasť 

 Efektívne zhodnocovanie 

vyseparovaných odpadov 

 Ohrozovanie ţivotného 

prostredia šírením čiernych 
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výrazne zníţi náklady na zber 

a zneškodnenie komunálneho 

odpadu 

 Vyuţívanie obnoviteľných 

zdrojov energie 

 Ochrana obcí pred povodňami 

 Nové technológie 

v poľnohospodárstve 

(ekopoľnohospodárstvo, 

zníţenie degradácie pôdy, 

ochrana biodiverzity) 

 Odstraňovanie čiernych 

skládok a zabraňovanie ich 

opätovnému vytváraniu 

skládok  

 Neefektívne 

zhodnocovanie odpadov 

 Ohrozenie ţivotného 

prostredia povodňami 

 Neefektívne vyuţívanie 

pôdy 

 Nezáujem o vyuţívanie 

obnoviteľných zdrojov 

energie  

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

3.3 Identifikácia potrieb 

 

Hierarchické usporiadané potreby Malokarpatského partnerstva o.z.: 

 1.Rekonštrukcia a obnova obcí 

 1a - Rozvoj technickej infraštruktúry (kanalizácia, vodovodná sieť) 

Problémy: 

 Nedobudovaná technická infraštruktúry (kanalizácia, vodovodné siete a 

pod.) 

 1b - Obnova verejného majetku (Kultúrne domy,  Obecné úrady, Domy 

smútku, verejné priestranstvá a pod.) 

Problémy: 

 Zlý technický stav verejných budov 

 Nedostatok zelene a oddychových zón v členských obciach 

 1c - Obnova dopravnej infraštruktúry (chodníky a miestne komunikácie) 

Problémy: 

 Nedobudovaná dopravná infraštruktúra 

 Nevyuţitý potenciál na vytvorenie náučných chodníkov a cyklotrás 

 Vysoká zaťaţenosť niektorých úsekov nákladnou dopravou, 

spôsobujúca hlučnosť, znečistenie ovzdušia, zvýšenú nehodovosť a 

poškodzovanie ciest (najmä smer Trnava – Senica) 
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 1d - Podpora infraštruktúry v oblasti vzdelávania 

Problémy: 

 V niektorých oblastiach sú nezrekonštruované a nemodernizované 

Základné a Materské školy 

 Menší počet mimoškolských aktivít pre deti 

 1e - Podpora sociálnych sluţieb 

Problémy: 

 Nedostatok kapacít v oblasti sociálnych sluţieb, predovšetkým pre 

starších spoluobčanov a zlý technický stav sociálnych zariadení 

 Nedostatok príleţitostí pre sebarealizáciu obyvateľov 

 Postupné zhoršovanie sa medziľudských vzťahov najmä vo väčších 

obciach 

 1f - Ochrana ţivotného prostredia  

Problémy: 

 Existencia lokalít s čiernymi skládkami 

 Minimálne a neefektívne vyuţívanie obnoviteľných zdrojov energie 

 Zvyšujúci sa objem komunálneho odpadu a nákladov na jeho odvoz 

a zneškodnenie 

 Existencia lokalít bez protipovodňových systémov 

 2.Podpora podnikateľskej základne územia  

 2a - Podpora poľnohospodárstva (mladých podnikateľov, technológie) 

Problémy: 

 Veľké mnoţstvo vlastníkov pôdy a komplikované vlastnícke vzťahy 

často znemoţňujú realizáciu investícií, ktoré plošne náročné 

 Väčšina subjektov pôsobiacich v poľnohospodárstve má príjmy len z 

poľnohospodárskej činnosti a vyuţíva zastarané technológie, čo zniţuje 

ich efektivitu. Vzhľadom na ich investičný potenciál však nie sú 

schopní obstarať nové technológie z vlastných ani úverových zdrojov 

 Absencia potrebnej podpory pre začínajúcich podnikateľov 

 2b - Podpora rozvoja sluţieb 

Problémy: 

 V niektorých oblastiach je menší záujem občanov a podnikateľov o 

verejné záleţitosti 
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 Málo subjektov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu bez výraznej 

vzájomnej spolupráce. Nedostatok ubytovacích a stravovacích 

zariadení. Nízka úroveň a sortiment sluţieb 

 Nedostatok pracovných príleţitostí na území Malokarpatského 

partnerstva (dochádzka za prácou do Trnavy a Voderád) 

 Absencia potrebnej podpory pre začínajúcich podnikateľov  

 3.Podpora a rozvoj cestovného ruchu 

 3a - Udrţiavanie historického, kultúrneho a prírodného dedičstva územia 

Problémy: 

 Sezónnosť cestovného ruchu a jeho slabá organizácia 

 Nedostatočne zmapovaná turistická infraštruktúra 

 Slabé vyuţívanie potenciálu mikroregiónu v oblasti cestovného ruchu 

 Neudrţiavané a slabo vyuţívane atraktivity cestovného ruchu 

 3b - Vytvorenie atraktívneho prostredia v oblasti cestovného ruchu (informácie 

pre turistov, náučné chodníky, doplnková infraštruktúra, cykloturistické 

značenia a pod.) 

Problémy: 

 Nevyuţitý potenciál na vytvorenie náučných chodníkov a cyklotrás 

 Sezónnosť cestovného ruchu a jeho slabá organizácia 

 Nedostatočne zmapovaná turistická infraštruktúra 

 Neudrţiavané a slabo vyuţívane atraktivity cestovného ruchu 

 3c - Podpora podnikania v cestovnom ruchu 

Problémy: 

 Málo subjektov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu bez výraznej 

vzájomnej spolupráce. Nedostatok ubytovacích a stravovacích 

zariadení. Nízka úroveň a sortiment sluţieb 

 Absencia potrebnej podpory pre začínajúcich podnikateľov 

 Nedostatok pracovných príleţitostí na území Malokarpatského 

partnerstva (dochádzka za prácou do Trnavy a Voderád) 

 Slabé vyuţívanie potenciálu mikroregiónu v oblasti cestovného ruchu 

 4. Spolupráca a oţivenie územia Malokarpatského partnerstva o.z. 

 4a - Potreba spolupráce na rôznych úrovniach 

Problémy: 
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 Nedostatok finančných zdrojov a nízke šance na úvery a dotácie 

 Ľahostajnosť obyvateľstva (z hľadiska medziľudských vzťahov i 

nezáujmu o verejné dianie) 

 Nedostatok príleţitostí pre sebarealizáciu obyvateľov 

 4b – Oţivenie a animácie v území  

Problémy:  

 Nedostatok príleţitostí pre sebarealizáciu obyvateľov 

 Ľahostajnosť obyvateľstva (z hľadiska medziľudských vzťahov i 

nezáujmu o verejné dianie) 

 Slabé vyuţívanie potenciálu mikroregiónu v oblasti cestovného ruchu 

Prioritizácia potrieb vychádza z poţiadaviek zdruţenia a pri zostavovaní potrieb a ich 

prioritizácií boli zohľadnené a odôvodnené názory členov zdruţenia. Medzi najdôleţitejšie 

priority Malokarpatského partnerstva o.z. v rámci stratégie CLLD je rozvoj technickej 

infraštruktúry, obnova verejného majetku a obnova dopravnej infraštruktúry, a to z dôvodu, ţe 

tieto oblasti sú hlavným a nevyhnutným predpokladom rozvoja územia. Vzhľadom na veľkú 

finančnú náročnosť investícií v týchto oblastiach sa v rámci stratégie CLLD plánuje pomoc 

pre obce, kde je rozvoj týchto oblastí prioritou. Pre Malokarpatské partnerstvo o.z. je taktieţ 

veľmi dôleţitá podpora infraštruktúry v oblasti vzdelávania, podpora sociálnych sluţieb a 

ochrana ţivotného prostredia, pretoţe tieto oblasti sú kľúčom k zvýšeniu kvality ţivota na 

vidieku a je potrebné ich rozvíjať. Ochrana ţivotného prostredia je zaradená medzi veľmi 

dôleţité potreby zdruţenia z dôvodu environmentálnej uvedomelosti zdruţenia a prítomnosti 

chránených území v oblasti. 

     Podpora podnikateľskej základne územia je pre Malokarpatské partnerstvo o.z. dôleţitá, 

pretoţe kvalita ţivota obyvateľstva súvisí taktieţ s lokálnym i regionálnym ekonomickým 

rozvojom. Územie disponuje s kvalitným poľnohospodárskym zázemím i záujmom o rozvoj v 

oblasti podnikania, a preto chce zdruţenie podporiť zamestnanosť v regióne, rozvoj sluţieb a 

podporiť poľnohospodárstvo najmä z hľadiska inovácie technológie.    

     Malokarpatské partnerstvo o.z. disponuje tieţ rozmanitým potenciálom v oblasti 

cestovného ruchu, avšak je potrebné udrţiavanie tohto historického, kultúrneho a prírodného 

dedičstva územia, taktieţ je potrebné vytváranie rôznych nových atraktivít prostredia z 

hľadiska cestovného ruchu a v neposlednom rade má zdruţenie záujem podporiť podnikanie v 

oblasti cestovného ruchu.  
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      V neposlednom rade je pre Malokarpatské partnerstvo o.z. dôleţitá spolupráca a oţivenie 

územia zdruţenia. Na dosiahnutie cieľov stratégie CLLD je potrebná spolupráca medzi 

obcami navzájom ale i medzisektorová spolupráca. Z hľadiska spolupráce na rôznych 

úrovniach sa podporí informovanosť a moţnosti na získanie finančných zdrojov a dotácií na 

naplnenie cieľov zdruţenia, zhodnotí sa potenciál zdruţenia, upevnia sa vzťahy a zvýši sa 

záujem o verejné dianie v regióne. 

4 Strategický rámec 

4.1  Definovanie vízie a strategického cieľa 

 

Vízia 

Vízia je najvšeobecnejším vyjadrením predstavy a zámeru, kam sa chce územie 

Malokarpatského partnerstvo o.z. posunúť, ako chce zmeniť svoje územie v dlhodobom 

horizonte. Nasledujúca vízia vyplynula z hodnotiacich analýz a sú v nej priamo 

zakomponované aj priania a predstavy predstaviteľov obcí, podnikateľského sektora, 

neziskových organizácií a najmä obyvateľov Malokarpatského partnerstva o.z..  

 

Malokarpatské partnerstvo o.z.je obrazom inovatívnosti, rozvoja a dôstojných podmienok 

pre plnohodnotný život ľudí, žijúcich, pracujúcich, podnikajúcich, študujúcich ako i 

relaxujúcich na území mikroregiónu s ohľadom na bohatý potenciál oblasti pre rozvoj a 

podporu malých a stredných podnikov, cestovného ruchu a kvalitnej sociálnej starostlivosti. 

 

Strategický cieľ 

Strategický cieľ je konkretizáciou vízie a okrem stanovenia samotného cieľa definuje aj 

spôsoby na dosiahnutie ţelaného stavu.  

 

Zlepšenie kvality života obyvateľov prostredníctvom obnovy a rozvoja obcí, inovovania 

služieb a hospodárstva, neustálej ochrane životného prostredia, vytvorenia vyhovujúcich 

podmienok vo vzdelávaní a sociálnej oblasti, zabezpečenia pracovných príležitostí a 

možností oddychu a relaxácie. 
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4.2  Stanovenie priorít, špecifických cieľov a opatrení 

 

Priority 

 

PRIORITA A :  

Zatraktívnenie a skvalitnenie obcí 

PRIORITA B: 

Rozvoj ekonomického potenciálu územia 

PRIORITA C: 

Efektívna činnosť MAS 

 

Špecifické ciele 

 

Priorita A: Zatraktívnenie a skvalitnenie obcí 

Špecifický cieľ: A1 – Rozvinutá obecná infraštruktúra 

Špecifický cieľ A1 je zameraný na zlepšenie a skvalitnenie obecnej infraštruktúry obcí 

Malokarpatského partnerstva o.z. a reaguje na kľúčový problém nedobudovanej a zastaranej 

infraštruktúry obcí. Tento špecifický cieľ sa naplní prostredníctvom zlepšovania 

a rozširovania všetkých druhov obecných infraštruktúr, od technickej, dopravnej, cez 

sociálnu, vzdelávaciu aţ po turistickú infraštruktúru. Je zameraný najmä rekonštrukciu 

a modernizáciu základnej infraštruktúry obcí v týchto oblastiach. Podporí sa rozvoj 

infraštruktúry s cieľom zatraktívniť obce ako miesto na ţivot a ako miesto rekreácie 

a oddychu.  

Potreby, ktoré budú daným cieľom napĺňané: 

 1.Rekonštrukcia a obnova obcí 

 1a - Rozvoj technickej infraštruktúry (kanalizácia, vodovodná sieť) 

 1b - Obnova verejného majetku (Kultúrne domy,  Obecné úrady, Domy 

smútku, verejné priestranstvá a pod.) 

 1c - Obnova dopravnej infraštruktúry (chodníky a miestne komunikácie) 
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 1d - Podpora infraštruktúry v oblasti vzdelávania 

 1e - Podpora sociálnych sluţieb 

 1f - Ochrana ţivotného prostredia  

 3.Podpora a rozvoj cestovného ruchu 

 3a - Udrţiavanie historického, kultúrneho a prírodného dedičstva územia 

 3b - Vytvorenie atraktívneho prostredia v oblasti cestovného ruchu (informácie 

pre turistov, náučné chodníky, doplnková infraštruktúra, cykloturistické 

značenia a pod.) 

Príslušnosť k fokusovej oblasti PRV: 

 6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Príslušnosť k špecifickým cieľom IROP: 

 5.1.2 - Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich 

zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach 

Priorita B: Rozvoj ekonomického potenciálu územia 

Špecifický cieľ: B1 – Kvalitné podnikateľské prostredie 

Podstatou Špecifického cieľa B1 je podporiť rozvoj nových a existujúcich foriem 

podnikania najmä v oblasti poľnohospodárstva, ktoré vyuţijú túto moţnosť na diverzifikáciu 

svojej činnosti a poskytnú alternatívu k zamestnaniu v poľnohospodárstve a tým prispejú k 

vyrovnanému vidieckemu a regionálnemu rozvoju. Dosiahnutím tohto cieľa by bolo 

rozšírenie, podpora a modernizácia ohrozeného poľnohospodárskeho sektora, podpora 

zamestnanosti a taktieţ rozšírenie ponuky sluţieb obyvateľstvu. Podporia sa teda i nové 

podnikateľské subjekty a nepoľnohospodárske činnosti, najmä na podporu cestovného ruchu.  

Potreby, ktoré budú daným cieľom napĺňané: 

 2.Podpora podnikateľskej základne územia  

 2a - Podpora poľnohospodárstva (mladých podnikateľov, technológie) 

 2b - Podpora rozvoja sluţieb 

 3c - Podpora podnikania v cestovnom ruchu 

Príslušnosť k fokusovej oblasti PRV: 
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 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 

 3A- Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej 

integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, 

pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch 

a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín výrobcov a medziodvetvových 

organizácií 

 5C - Uľahčenie dodávok a vyuţívania obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších 

produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely 

bioekonomiky 

 6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj  vytvárania 

pracovných miest 

Príslušnosť k špecifickým cieľom IROP: 

 5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií 

 

 

 

 

 

Priorita C : Efektívna činnosť Malokarpatského partnerstva o.z. 

Špecifický cieľ : C1 – Animácie Malokarpatského partnerstva o.z. 

Napĺňaním Špecifického cieľa C1 sú zabezpečené animácie Malokarpatského partnerstva 

o.z., vzdelávanie zamestnancov, propagácia, spolupráca s partnermi so zameraním na prenos 

skúseností, skvalitnenie manaţmentu územia a vzdelávacie aktivity. 

Potreby, ktoré budú daným cieľom napĺňané: 

 4. Spolupráca a oţivenie územia Malokarpatského partnerstva o.z. 

 4a - Potreba spolupráce na rôznych úrovniach 

 4b – Oţivenie a animácie v území  
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Príslušnosť k fokusovej oblasti PRV: 

 6B - Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

 

Špecifický cieľ : C2 – Chod Malokarpatského partnerstva o.z. 

Zabezpečovanie celkového chodu Malokarpatského partnerstva o.z. a implementácia 

stratégie CLLD - Malokarpatské partnerstvo patrí do aktivít, ktorými sa bude postupne 

napĺňať Špecifický cieľ C2. 

Potreby, ktoré budú daným cieľom napĺňané: 

 4. Spolupráca a oţivenie územia Malokarpatského partnerstva o.z. 

 4a - Potreba spolupráce na rôznych úrovniach 

 4b – Oţivenie a animácie v území  

Príslušnosť k fokusovej oblasti PRV:  

 6B - Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

 Príslušnosť k špecifickým cieľom IROP: 

 Konkrétny cieľ č. 5.1.1:  Podpora budovania kapacít pre miestny rozvoj vedený 

komunitou 
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Opatrenia 

Priorita A: Zatraktívnenie a skvalitnenie obcí 

Špecifický cieľ: A1 – Rozvinutá obecná infraštruktúra 

PRV Opatrenie A.1.1 

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov 

vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a 

úspor energie (kód: 7.2) 

PRV Opatrenie A.1.2 

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych základných sluţieb pre vidiecke 

obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 

infraštruktúry (kód: 7.4) 

PRV Opatrenie A.1.3 

Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, 

turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých 

rozmerov na verejné vyuţitie (kód: 7.5)  

IROP Opatrenie A.1.4 

Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti dopravného 

prepojenia a dostupnosti sídel, v oblasti sociálnych sluţieb 

a komunitných sluţieb a v oblasti vzdelávania 

 

Priorita B: Rozvoj ekonomického potenciálu územia 

Špecifický cieľ: B1 – Kvalitné podnikateľské prostredie 

PRV 

Opatrenie B.1.1 
Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 

(kód: 4.1) 

Opatrenie B.1.2 
Podpora na investície do vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych činností (kód: 6.4) 

IROP Opatrenie B.1.3 
Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých 

podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, druţstiev 

 

Priorita C : Efektívna činnosť Malokarpatského partnerstva o.z. 

Špecifický cieľ : C1 – Animácie Malokarpatského partnerstva o.z. 

PRV Opatrenie C.1.1 Animácie MAS (kód: 19.4) 

 

Špecifický cieľ : C2 – Chod Malokarpatského partnerstva o.z. 

IROP Opatrenie C.2.1 
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s 

riadením uskutočňovania stratégií CLLD 
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4.3  Súhrnná tabuľka strategického rámca 

 

Tabuľka 41: Súhrnný prehľad strategického rámca 

Vízia 

Malokarpatské partnerstvo je obrazom inovatívnosti, rozvoja a dôstojných podmienok pre 

plnohodnotný ţivot ľudí, ţijúcich, pracujúcich, podnikajúcich, študujúcich ako i relaxujúcich na 

území mikroregiónu s ohľadom na bohatý potenciál oblasti pre rozvoj a podporu malých a 

stredných podnikov, cestovného ruchu a kvalitnej sociálnej starostlivosti. 

Strategický cieľ 

Zlepšenie kvality ţivota obyvateľov prostredníctvom obnovy a rozvoja obcí, inovovania sluţieb a 

hospodárstva, neustálej ochrane ţivotného prostredia, vytvorenia vyhovujúcich podmienok vo 

vzdelávaní a sociálnej oblasti, zabezpečenia pracovných príleţitostí a moţností oddychu a relaxácie. 

Priorita A: 

Zatraktívnenie a skvalitnenie obcí 

Špecifický cieľ A1: Rozvinutá obecná infraštruktúra 

Opatrenia PRV: 

- Opatrenie A.1.1 - Podpora na 

investície do vytvárania, 

zlepšovania alebo rozširovania 

všetkých druhov infraštruktúr 

malých rozmerov vrátane 

investícií do energie z 

obnoviteľných zdrojov a úspor 

energie (kód: 7.2) 

- Opatrenie A.1.2- Podpora na 

investície do vytvárania, 

zlepšovania alebo rozširovania 

miestnych základných sluţieb 

pre vidiecke obyvateľstvo 

vrátane voľného času a kultúry 

a súvisiacej infraštruktúry (kód: 

7.4) 

 

 

Opatrenia IROP: 

- Opatrenie A.1.4 - Rozvoj 

základnej infraštruktúry v 

oblasti dopravného prepojenia 

a dostupnosti sídel, v oblasti 

sociálnych sluţieb 

a komunitných sluţieb 

a v oblasti vzdelávania 

Iné opatrenia: 

---- 

---- 
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- Opatrenie A.1.3 - Podpora na 

investície do rekreačnej 

infraštruktúry, turistických 

informácií a do turistickej 

infraštruktúry malých rozmerov 

na verejné vyuţitie (kód: 7.5) 

Priorita B: 

Rozvoj ekonomického potenciálu územia 

Špecifický cieľ B1: Kvalitné podnikateľské prostredie 

Opatrenia PRV: 

- Opatrenie B.1.1- Podpora na 

investície do 

poľnohospodárskych podnikov 

(kód: 4.1) 

- Opatrenie B.1.2 - Podpora na 

investície do vytvárania a 

rozvoja nepoľnohospodárskych 

činností (kód: 6.4) 

Opatrenia IROP: 

- Opatrenie B.1.3 - Zakladanie 

nových a podpora existujúcich 

mikro a malých podnikov, 

samostatne zárobkovo činných 

osôb, druţstiev 

 

Iné opatrenia: 

---- 

---- 

Priorita C: 

Efektívna činnosť Malokarpatského partnerstva o.z. 

Špecifický cieľ C1: Animácie Malokarpatského partnerstva o.z. 

Opatrenia PRV: 

- Opatrenie C.1.1 - Podpora na 

oţivenie a animácie MAS (kód: 

19.4) 

Opatrenia IROP: 

---- 

---- 

Iné opatrenia: 

---- 

---- 

Špecifický cieľ C2: Chod Malokarpatského partnerstva o.z. 

Opatrenia PRV: 

---- 

---- 

Opatrenia IROP: 

- Opatrenie C.2.1 - 

Financovanie prevádzkových 

nákladov MAS spojených s 

riadením uskutočňovania 

stratégií CLLD 

Iné opatrenia: 

---- 

---- 
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4.4  Integrované znaky stratégie CLLD 

 

Malokarpatské partnerstvo o.z.bude prostredníctvom Stratégie CLLD - Malokarpatské 

partnerstvo efektívne rozvíjať svoje územie a uspokojovať potreby svojich obyvateľov. Na 

základe aktívneho a intenzívneho zapájania obyvateľov, podnikateľov a verejných sektorov 

do vytvorenia stratégie CLLD sa vytvoril kvalitný systém spolupráce. Prístupom zdola nahor 

sa zapojili miestny aktéri, a tým sa stala stratégia miestneho rozvoja kvalitnejšou a obsahuje 

tie ciele, ktoré chce miestna komunita reálne dosiahnuť. Stratégia CLLD napomáha 

spolupráci a aktivitám najmä vo vzťahu obec – obyvatelia, kde sa vyţaduje záujem o rozvoj 

a interakcia z oboch strán. Podpora je zameraná na menej rozvinuté oblasti, najmä na 

zvýšenie kvality ţivota v obciach a snahou o zatraktívnenie vidieckeho prostredia nie len na 

ţivot, ale i na prácu a cestovný ruch. Prostredníctvom realizovania stratégie sa budú 

jednotlivé obecné špecifiká a výnimočnosti rozvíjať a propagovať s cieľom rozvoja územia, 

ekonomickej prosperity a zvyšovania kvality vidieckeho ţivota. Územie sa bude rozvíjať 

postupne a prirodzene presne v tých oblastiach, ktoré si to vyţadujú najviac, a to je prostredie 

obcí, ich vybavenosť a atraktivita, aby obce neprichádzali o svojich obyvateľov a aby vzťahy 

s mestskými oblasťami boli v rámci rozvojovej podpory a nie v rámci odlivu obyvateľov do 

miest. Obce si vybudujú kvalitnú technickú i sociálnu infraštruktúru s cieľom čiastočnej 

sebestačnosti, avšak svojimi rozvojovými aktivitami a zdieľaním svojich znalostí a 

jedinečností si upevnia vzťahy nielen medzi sebou navzájom, ale i medzi obcami a 

súkromným sektorom. Prepojením a podporovaním poľnohospodárstva, cestovného ruchu 

a lokálnymi špecifikami sa obce rozvinú nielen jednotlivo, ale vytvoria špecifický, jedinečný 

a atraktívny obraz vidieckeho prostredia Malokarpatského partnerstva o.z.. Miestne 

poľnohospodárstvo si upevní pozíciu investovaním do poľnohospodárskych podnikov 

i v oblasti prepojenia s ekologickým poľnohospodárstvom. Prostredníctvom realizácie 

opatrení stratégie sa vytvoria siete a spolupráca medzi atraktivitami územia a poskytovateľmi 

sluţieb cestovného ruchu.  Stratégia CLLD napomáha tieţ kvalitnej spolupráci medzi 

miestnymi, regionálnymi a vnútroštátnymi úrovňami riadenia, najmä prostredníctvom 

riadenia a realizovania jednotlivých opatrení, ale i prostredníctvom výmeny informácií 

a znalostí a prostredníctvom financovania. Rozvoj územia bude podporený tieţ na základe 

podporovania kvalitných a efektívnych medziregionálnych i medzinárodných vzťahov 

a partnerstiev zabezpečujúcich nové a inšpirujúce moţnosti rozvoja.   
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4.5  Inovatívne znaky stratégie CLLD 

 

Stratégia CLLD - Malokarpatské partnerstvo je inovatívna z hľadiska plánovania podpory 

v oblastiach, ktoré si inovácie a efektívnu zmenu reálne k rozvoju vyţadujú.  Ide najmä 

o oblasť spolupráce a komunikácie verejného sektora, súkromného sektora a obyvateľov. 

Vytváraním samotnej stratégie CLLD si tieto sektory vytvorili medzi sebou špecifický vzťah 

a zaviedli nový pôsob vzájomnej komunikácie a vyjadrenia názorov. Verejné stretnutia 

a pracovné skupiny podporili rozvoj kvalitnej a plnohodnotnej komunikácie a vytvorili 

u obyvateľov dôveru v úprimnú snahu o rozvoj územia a skvalitnenia vidieckeho ţivota zo 

strany predstaviteľov Malokarpatského partnerstva o.z.. Inovatívnou je tieţ podpora 

ekologického a technicky vyspelejšieho poľnohospodárstva v oblastiach, kde toto odvetvie 

postupne upadá a snaha o vyuţívanie obnoviteľných zdrojov energie. Stratégia takýmto 

spôsobom plánuje zvýšenie konkurencieschopnosti miestneho poľnohospodárstva. 

Prostredníctvom realizovania opatrení stratégie sa vytvoria nové príleţitosti v rámci 

podnikania a investícií do nepoľnohospodárskych činností, najmä do cestovného ruchu. 

Podporia sa sluţby v oblasti cestovného ruchu, najmä podpora ubytovacích zariadení, 

s nadviazaním na podporu atraktivít územia. Inovatívnymi prvkami stratégie je tieţ snaha 

o podporu zelenej ekonomiky a striebornej ekonomiky. Malokarpatské partnerstvo o.z. 

plánuje aktívnu komunikáciu, či uţ smerom k obyvateľom, súkromnému sektoru alebo 

administratíve na vyššej úrovni. Inovatívnym znakom stratégie CLLD je tieţ spolupráca 

územia na regionálnej i medzinárodnej úrovni, či uţ v oblasti výmeny znalostí alebo v rámci 

podpory a konkrétnych rozvojových aktivít.  

 

5  Implementačný rámec 

5.1  Popis riadiaceho a implementačného procesu 

5.1.1 Riadiaci proces - organizačná štruktúra  

 

Orgány Malokarpatského partnerstva o.z. : 

 Valné zhromaţdenie 

 Štatutárny zástupcovia – Predseda a Podpredseda 

 Výkonný výbor 

 Kontrolný orgán  
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 Výberová komisia 

 Monitorovací výbor 

Súčasťou organizačnej štruktúry Malokarpatského partnerstva o.z. sú tieţ manaţéri 

a projektový tím, ako personálne obsadenie kancelárie zdruţenia Malokarpatské partnerstvo 

o.z. (Príloha č.7).   

Valné zhromaţdenie 

Valné zhromaţdenie je najvyšší orgán zdruţenia a je tvorený zo všetkých členov 

zdruţenia, vykonáva nasledovné činnosti:  

a) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky; 

b) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu; 

c) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení; 

d) volí a odvoláva členov výkonného orgánu, predsedu zdruţenia, podpredsedu zdruţenia 

a kontrolný orgán; 

e) schvaľuje prijatie nových členov,  

f) schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu; 

g) rozhoduje o zániku zdruţenia zlúčením s iným občianskym zdruţením alebo 

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

alebo zlúčením s iným občianskym zdruţením počas doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP 

na chod MAS, občianske zdruţenie je povinné vrátiť čerpané finančné prostriedky z EPFRV 

resp. EFRR; 

V jeho kompetenciách je tieţ schvaľovanie výberu projektov ţiadateľov  vrátane rozsahu 

ich financovania nad limit 130 000 €. Na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej 

moci, ani ţiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv. 

Valné zhromaţdenie zvoláva najmenej 1 krát v roku predseda písomnými pozvánkami 15 

dní vopred. Mimoriadne zasadnutie valného zhromaţdenia musí byť zvolané v prípade, ak o 

to písomne poţiada minimálne 1/3 všetkých členov. Konanie valného zhromaţdenia riadi 

predseda, resp. podpredseda a v ich neprítomnosti nimi poverený člen Malokarpatské 

partnerstvo o.z.. Kaţdý  člen zdruţenia má na rokovaní valného zhromaţdenia 1 rozhodujúci 
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hlas. Valné zhromaţdenie je schopné uznášať sa, ak sú prítomní členovia MAS, ktorý majú 

nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov MAS; t.j. viac ako 50 % všetkých hlasov (bez ohľadu 

na príslušnosť k záujmovým skupinám). 1 člen MAS = 1 hlas, a teda na prijatie rozhodnutia je 

potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov MAS (bez ohľadu na príslušnosť k 

záujmovým skupinám).  

Štatutárny orgán- Predseda a Podpredseda 

Malokarpatské partnerstvo o.z. má dvoch štatutárnych zástupcov predsedu a podpredsedu, 

ktorí sú volení valným zhromaţdením dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov na 

valnom zhromaţdení. Oprávnenie konať navonok menom Malokarpatského partnerstva o.z. a 

podpisové právo majú obaja štatutárni zástupcovia – predseda a podpredseda, a to kaţdý z 

nich samostatne (štatutárny orgán zdruţenia teda vystupuje v mene zdruţenia navonok a 

podpisuje zmluvy). Predseda zdruţenia je zároveň aj predsedom výkonného výboru. 

Štatutárni zástupcovia vykonávajú najmä tieto činnosti: 

- Predseda zvoláva a vedie zasadnutia výkonného výboru,  

- predseda (podpredseda) spravidla vedie zasadania valného zhromaţdenia,  

- rozhodujú o všetkých veciach, ktoré nie sú týmito stanovami zverené iným orgánom ,  

- riadia činnosť zdruţenia 

- predseda (podpredseda) predkladá projekty doporučené a schválené na čerpanie 

finančných prostriedkov,    

- predseda (podpredseda) predkladá návrh rozpočtu výkonnému výboru na posúdenie,  

- počas dlhodobej neprítomnosti predsedu ho zastupuje podpredseda, na základe 

poverenia predsedu, 

- vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA Protokol o výbere Ţiadosti o 

nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020. 

- vo vzťahu k IROP predkladá Protokol o výbere Ţiadosti o NFP z IROP na RO pre 

IROP. 

 

Predseda Malokarpatského partnerstva o.z.: 

Rudolf Braniša – predseda Malokarpatského partnerstva o.z. 

                         -  predseda výkonného výboru Malokarpatského partnerstva o.z. 
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                         -  starosta obce Dlhá 

Podpredseda Malokarpatského partnerstva o.z.: 

Ing. Stanislava Steiner Papánek – podpredseda Malokarpatského partnerstvo o.z. 

                                       - obyvateľka obce Kátlovce 

Výkonný výbor 

Výkonný výbor je výkonným orgánom zdruţenia, ktorý v úzkej spolupráci a koordinácii s 

predsedom Malokarpatského partnerstva o.z. rozhoduje o najdôleţitejších operatívnych a 

koncepčných otázkach v súlade s cieľmi a činnosťou zdruţenia. Výkonný výbor má 7 členov, 

ktorých volí valné zhromaţdenie na podklade hlasovania dvojtretinovou väčšinou hlasov 

prítomných členov na valnom zhromaţdení. Vo výkonnom výbore na úrovni rozhodovania 

nemajú ani orgány verejnej moci, ani ţiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích 

práv. Počet členov výkonného výboru je nepárny. Predseda zdruţenia je zároveň predsedom 

výkonného výboru, ktorý zvoláva a riadi jeho zasadnutia. Výkonný výbor sa schádza 

minimálne raz za tri mesiace. Výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu 

orgánu a vykonáva činnosti v súlade so stanovami a internými riadiacimi smernicami 

zdruţenia. V rámci svojich kompetencií vykonáva nasledovné činnosti: 

a) riadi činnosť zdruţenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu; 

b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné 

materiály na tieto rokovania; 

c) zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu; 

d) zriadi výberovú komisiu  a monitorovací výbor zdruţenia; 

e) menuje manaţéra zdruţenia; 

 

f) vymenúva a odvoláva členov monitorovacieho výboru; 

g) volí a odvoláva členov výberovej komisie a schvaľuje jej štatút;. 

Výkonný orgán zriadi svoju Kanceláriu na zabezpečenie spravovania verejných 

prostriedkov ako aj manaţovanie činnosti zdruţenia a realizáciu úloh zdruţenia. Na čele 
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Kancelárie je manaţér menovaný výkonným orgánom. Manaţér je povinný zúčastňovať sa 

zasadnutí výkonného orgánu s hlasom poradným. Kancelária pracuje na základe pracovného a 

organizačného poriadku schváleného výkonným orgánom. Administratívu a realizáciu úloh 

zdruţenia zabezpečujú zamestnanci zdruţenia, ktorí môţu byť členmi len najvyššieho orgánu. 

Výkonný výbor tieţ: 

- schvaľuje pracovný a organizačný poriadok zdruţenia,  

- predkladá zmeny stanov a vnútorných smerníc na schválenie valnému 

zhromaţdeniu,  

- prerokováva a vydáva stanovisko k hodnotiacej správe a schvaľuje hodnotiacu 

správu 

- schvaľuje projekty odporučené výberovou komisiou,  

- podáva návrh valnému zhromaţdeniu na odvolanie člena výkonného výboru, 

- schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie ŢoNFP/ŢoPr 

- schvaľuje výzvu na predkladanie ŢoNFP/ŢoPr 

- schvaľuje zrušenie/zmenu výzvy na predkladanie ŢoNFP/ŢoPr 

-  

Výkonný výbor je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 

Uznesenia schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Výkonný výbor má právo 

veta proti akémukoľvek prijatému rozhodnutiu valného zhromaţdenia, v takomto prípade sa 

môţe o tej istej veci opätovne hlasovať najskôr po uplynutí jedného (1) mesiaca odo dňa 

uplatnenia uvedeného práva. Mandát člena Výkonného výboru zaniká uplynutím funkčného 

obdobia, odstúpením člena, úmrtím alebo odvolaním Valným zhromaţdením.  

Personálne zloţenie výkonného výboru Malokarpatského partnerstva o.z. (Príloha č.8): 

Rudolf Braniša – predseda Výkonného výboru Malokarpatského partnerstva o.z. 

                     - predseda Malokarpatského partnerstva o.z. 

                      - starosta obce Dlhá 

Karol Zachar – starosta obce Dechtice 

Pavol Johanes – starosta obce Kátlovce 

Ing. Stanislava Steiner Papánek – súkromný sektor 
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Ing. Jaroslav  Halás -  ELASTIK, spol s.r.o. Šelpice 

Marek  Surový – predseda DHZ Suchá nad Parnou 

Ing. Ladislav Vysoký  -  Rupos,  s.r.o. Ruţindol 

Kontrolný orgán  

kontrolný orgán zdruţeniamá 3 členov, ktorých volí Valné zhromaţdenie na podklade 

hlasovania dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov na valnom zhromaţdení. 

Spomedzi svojich členov si volí predsedu, ktorý riadi činnosť revíznej komisie a zvoláva ju 

najmenej raz za 3 mesiace. Revízna komisia alebo revízor vykonáva napríklad nasledovné 

činnosti: 

a) za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu; 

b) členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch zdruţenia, okrem 

členstva v najvyššom orgáne; 

c) kontroluje hospodárenie zdruţenia, upozorňuje príslušné orgány zdruţenia na 

nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie; 

d) kontroluje aj dodrţiavanie stanov a vnútorných predpisov. 

Personálne zloţenie revíznej komisie Malokarpatského partnerstva o.z.: 

Marta Genčúrová – starostka obce Trstín 

Mgr. Michaela Strakošová – starostka obce Zvončín 

Miroslav Sučák – starosta obce Bohdanovce nad Trnavou 

 

Výberová komisia 

Výberová komisia je orgánom  zdruţenia a volí a odvoláva ju výkonný výbor 

dvojtretinovou väčšinou prítomných členov. Výberová komisia má minimálne 7  členov, ktorí 

majú kaţdý 1 rozhodujúci hlas. Počet členov musí byť vţdy nepárny. Zdruţenie môţe okrem 

riadnych členov menovať aj náhradníkov členov výberovej komisie. Počet členov výberovej 

komisie je nepárny. Člen výberovej komisie nemôţe byť členom výkonného výboru, 
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monitorovacieho výboru a kontrolného orgánu . Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať 

trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) na území zdruţenia. Výberová 

komisia vyberá projekty. Zloţenie členov musí odráţať poţiadavku v zmysle Nariadenia (EÚ) 

č. 1303/2013, teda musí byť zabezpečené, aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo 

partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, zároveň musí byť umoţnený výber 

písomným konaním (na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani ţiadna 

záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv). Pre jednu výzvu bude stanovená jedna 

výberová komisia. Výkonný orgán zdruţenia menuje vţdy novú výberovú komisiu pre kaţdú 

výzvu, pričom jednotlivý členovia sa môţu opakovať. V rámci jednej výzvy môţe byť 

menovaná len jedna výberová komisia na celú výzvu, výnimkou môţe byť len výmena členov 

z opodstatnených dôvodov. Opodstatnenými dôvody sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena 

výberovej komisie, jeho dlhodobá pracovná neschopnosť alebo nečinnosť a pod.  

Zasadania výberovej komisie zvoláva jej predseda, ktorého volia  členovia komisie 

spomedzi seba. Výberová komisia vykonáva aj tieto činnosti:  

- schvaľuje návrh na vyradenie ŢoNFP/ ŢoPr z ďalšieho hodnotenia, ktoré nesplnili 

podmienky formálnej kontroly 

- zostavuje a predkladá zoznam projektov, ktoré odporúča schváliť na financovanie 

výkonnému výboru/valnému zhromaţdeniu 

- posudzuje oprávnenosť činností v súlade s činnosťami, ktoré si zdruţenie stanovilo pre 

príslušné opatrenia. Kontroluje, či činnosti nespadajú do kategórie neoprávnených 

projektov, stanovených pre príslušné opatrenia. 

- posudzuje splnenie kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené 

výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt) stanovených na 

príslušné opatrenia 

- posudzuje oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné 

opatrenie 

- posudzuje splnenie všetkých minimálnych kritérií spôsobilostí 

- posudzuje splnenie všeobecných podmienok poskytnutia nenávratného finančného 

príspevku  

- hodnotí splnenie výberových kritérií na hodnotenie projektov konečných prijímateľov 

predkladateľov projektov 

- vypracováva Protokol o Výbere ŢoNFP/ŢoPr, ktorého súčasťou je návrh 

ŢoNFP/ŢoPr, ktoré výberová komisia schvaľuje/odporúča, resp. 
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neschvaľuje/neodporúča na financovanie a predkladá ju na zasadnutie valného 

zhromaţdenia/výkonného výboru 

- o výsledkoch rokovania vyhotovuje zápis (Hodnotiacu správu výberovej komisie) 

Výberová komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 

Uznesenie výberovej komisie je právoplatné ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných 

členov. 

Monitorovací výbor 

Monitorovací výbor je kontrolným orgánom, ktorý volí a odvoláva výkonný výbor. 

Monitorovací výbor  má minimálne 3 členov. Na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány 

verejnej moci, ani ţiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv. Počet  členov 

monitorovacieho výboru je nepárny. Člen monitorovacieho výboru nemôţe byť členom 

výkonného výboru ani členom výberovej komisie.  Členovia monitorovacieho výboru musia 

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

zdruţenia, ale nemusia byť členmi zdruţenia. Zasadania monitorovacieho výboru zvoláva jej 

predseda, ktorého volia  členovia výboru spomedzi   seba. Monitorovací výbor ako kontrolný 

orgán zdruţenia vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci stratégie, 

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

obdobie a pod. Monitorovací výbor na svojom prvom zasadnutí stanoví rozsah činnosti. 

Rozsah činnosti Monitorovacieho výboru podlieha schváleniu Výkonným orgánom 

Monitorovací výbor tieţ monitoruje vyhodnotenie výziev za ročné obdobie, spolupracuje s 

príslušnými orgánmi pri vykonávaní kontroly v priebehu čerpania podpory  a v súčinnosti s 

príslušnými orgánmi spracováva súhrnné správy a hlásenia. 

Monitorovací výbor zasadá minimálne raz ročne a je uznášania schopný, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina jeho  členov. Uznesenie monitorovacieho výboru je právoplatné ak zaň 

hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

Kancelária  

Kanceláriu zdruţenia zriaďuje výkonný výbor a je to administratívny orgán zdruţenia, 

ktorého úlohou je organizačne zabezpečovať činnosť zdruţenia. Kanceláriu tvoria manaţéri a 

projektový tím. Kancelária vykonáva tieto činnosti: 
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- Zabezpečuje kaţdodennú prevádzku, administratívnu činnosť, účtovnú evidenciu a 

hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom zdruţenia 

- Je zodpovedná za prípravu dokumentov pre ostatné orgány zdruţenia 

- Pripravuje výzvy   

- Vypracováva výberové a hodnotiace kritériá pre posúdenie projektových zámerov 

(schvaľuje ich výberová komisia zriadená gestorom CLLD) 

- Realizuje výzvy  

- Zabezpečí konzultácie a odborné školenia pre záujemcov  

- Realizuje komunikačnú kampaň  

- Zabezpečuje zber ţiadostí  

- Vykonáva formálne hodnotenie ţiadostí a prekladá výberovej komisií  

- Zabezpečuje v určenej lehote odstránenie formálnych chýb  

- Po rozhodnutí výkonného orgánu ohľadom finančných podpôr zabezpečí potrebnú 

komunikáciu s PPA / RO 

- Zabezpečuje poradenstvo ohľadne vypĺňania monitorovacích správ  

- Zabezpečuje podporu pri implementácií stratégie CLLD 

Manaţéri sú volení výkonným výborom. Sú oprávnení konať za zdruţenie v rozsahu 

vymedzenom plnou mocou, ktorú im udeľuje štatutárny zástupca Malokarpatského 

partnerstva o.z. a to najmä v administratívnych záleţitostiach zdruţenia. Zúčastňujú sa na 

všetkých  jednaniach výberovej komisie. Manaţéri sú povinní zúčastňovať sa na zasadnutí 

výkonného orgánu s hlasom poradným. Kancelária pracuje na základe pracovného a 

organizačného poriadku schváleného výkonným orgánom. Administratívu a realizáciu úloh 

zdruţenia zabezpečujú zamestnanci zdruţenia, ktorí môţu byť členmi len najvyššieho orgánu. 

Manaţéri vykonávajú administratívne i manaţérske činnosti v rámci kancelárie.  Projektový 

tím zabezpečuje administratívnu podporu manaţérov a koná v rámci nimi poverených aktivít. 

Členovia projektového tímu sú v zmluvnom vzťahu so zdruţením. Členovia projektového 

tímu nemusia byť členmi zdruţenia. Kaţdý člen Malokarpatského partnerstvo o.z. si zvolí 

zástupcu, ktorý bude komunikovať s projektovým tímom a poskytovať informácie 

poţadované projektovým tímom v stanovenom termíne a poţadovanej forme a kvalite. 

Personálne zloţenie kancelárie Malokarpatského partnerstva o.z. (Príloha č.8): 

Ing. René Steiner – manaţér Malokarpatského partnerstva o.z. 

Ing. Ivana Kovačiková – manaţér Malokarpatského partnerstva o.z. 
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5.1.2 Implementačný proces 

 

Proces výberu, hodnotenia a schvaľovania ţiadostí podporovaných v rámci PRV 

 

Ţiadosť o NFP 

 Zdruţenie vyhlási výzvu na webovej stránke PPA, na základe ktorej ţiadateľ podáva 

ŢoNFP (pred zverejnením ju schváli PPA) 

 Zdruţenie vyhlasuje výzvu v súlade s harmonogramom výziev zverejnenom na svojej 

webovej stránke 

 Výzva môţe byť uzavretá (presné určenie dátumu vyhlásenia a ukončenia) alebo 

otvorená (závislá od disponibilných finančných prostriedkov- vyčerpanie ukončuje 

výzvu) 

 Výzva musí obsahovať formálne náleţitosti (názov zdruţenia, dátum vyhlásenia 

a ukončenia výzvy/prípadne spôsob ukončenia výzvy, kontaktné údaje zdruţenia, 

časový harmonogram konania ŢoNFP, indikatívnu výšku finančných prostriedkov 

určených na vyčerpanie vo výzve, miesto podania ŢoNFP a pod.) a podmienky 

poskytnutia príspevku (oprávnenosť ţiadateľa, oprávnenosť aktivít realizácie projektu, 

oprávnenosť výdavkov realizácie projektu, oprávnenosť miesta realizácie projektu, 

kritériá pre výber projektov,  spôsob financovania a pod.) 

 Výzva môţe obsahovať formulár ŢoNFP, príručku pre ţiadateľa, merateľné 

ukazovatele a pod. 

 Hodnotiace kritériá závisia od charakteru podporovaných projektov (pre kaţdý stupeň 

hodnotiaceho kritéria je jasne stanovené, kedy projekt získa daný počet bodov- kedy 

splní kritérium a je jasne stanovené prahovú hodnotu, ktorú musí projekt dosiahnuť 

aby bol oprávnený) a zdruţenie má definované tieţ rozlišovanie kritéria (v prípade 

rovnakého počtu bodov dosiahnutých viacerými ŢoNFP a výška finančných 

prostriedkov vo výzve nepostačuje na schválenie všetkých týchto výziev) 

 ŢoNFP predkladajú ţiadatelia na základe výzvy zdruţenia a musia byť predloţené 

včas, riadne a v určenej forme podľa výzvy (spolu s povinnými prílohami) 
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 ŢoNFP sa zdruţeniu doručuje osobne alebo poštou na jej adresu v originálnom 

vyhotovení i vo forme kópie (s podpisom štatutárneho orgánu a s povinnými 

prílohami) v zalepenej obálke s identifikačnými údajmi v ľavom hornom rohu (číslo 

výzvy na predkladanie ŢoNFP, názov ţiadateľa, IČO ţiadateľa a názov opatrenia) a v 

ľavom dolnom rohu obálky s nápisom „Neotvárať“. 

 Zdruţenie overí ŢoNFP administratívnou kontrolou splnenie podmienok určených vo 

výzve, po overení splnenia ju zaregistruje IS AGIS PRV, zaznamená to v kontrolnom 

liste a vystaví ţiadateľovi Potvrdenie o registrácii ţiadosti, ktoré  mu doručí poštou na 

jeho adresu 

 Zdruţenie overí ŢoNFP vecnou kontrolou, kde overuje splnenie podmienok 

poskytnutia príspevku (v prípade nejasností je ţiadateľ vyzvaný na vysvetlenie, 

nápravu alebo doplnenie údajov) 

 Zdruţenie skontroluje oprávnenosť výdavkov, ako aj vecnú náplň oprávnených 

výdavkov v rámci PRV SR 2014 – 2020, stratégie CLLD a aj výzvy. Kontroluje sa 

tieţ územná oprávnenosť a výška oprávnených výdavkov ŢoNFP 

 Zdruţenie vykoná tieţ odborné hodnotenie ŢoNFP, kde overuje priradenie 

oprávnených výdavkov uvedených v ŢoNFP k prioritným a sekundárnym fokusovým 

oblastiam príslušného opatrenia/podopatrenia a operácie (výsledky zaznamenáva v IS 

AGIS PRV a kontrolnom liste a výsledkom je bodovací hárok hodnotiteľov) 

 Odborní hodnotitelia zaznamenávajú hodnotenie ŢoNFP do hodnotiaceho hárku. Po 

ukončení hodnotenia odovzdajú kompletne vyplnený a podpísaný hodnotiaci hárok 

výberovej komisii. 

 V prípade, ak je rozdiel medzi celkovým bodovým hodnotením prvého a druhého 

odborného hodnotiteľa vyšší ako 10 bodov, určí Výberová komisia náhodným 

výberom tretieho odborného hodnotiteľa (arbitra). Tretí odborný hodnotiteľ 

zaznamenáva hodnotenie ŢoNFP 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 bliţšie. Toto výsledné bodové hodnotenie sa povaţuje 

za záväzné hodnotenie ŢoNFP. 

 Výberová komisia stanoví poradie ţiadostí (od najvyššie umiestnenej ţiadosti 

spĺňajúcej všetky podmienky pre poskytnutie príspevku po najniţšie umiestnenú 

ţiadosť spĺňajúcu všetky podmienky pre poskytnutie príspevku) 
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 Výberová komisia po ukončení procesu výberu ŢoNFP vydá Protokol o výbere 

ŢoNFP, v ktorom  navrhne jednotlivé ŢoNFP na vydanie príslušného rozhodnutia 

(rozhodnutie o schválení/neschválení ŢoNFP, rozhodnutie o zastavení konania) 

a spolu so ţiadosťami ich predkladá PPA do 45  pracovných dní od termínu ukončenia 

výzvy (Protokol musí byť podpísaný štatutárnym orgánom ţiadateľa, dokumenty 

ţiadosti musia byť originály a musí obsahovať výstupy z administratívneho 

overovania, odborného hodnotenia a výberu ŢoNFP) 

 PPA overuje administratívnou kontrolou splnenie podmienok doručenia ŢoNFP 

riadne, včas a v určenej forme a následne vykonáva overenie ostatných podmienok 

poskytnutia príspevku (výsledky zaznamená v kontrolnom liste) 

 PPA overuje administratívnou kontrolou kompletnosť ŢoNFP (či formulár ŢoNFP 

obsahuje všetky poţadované údaje a či ŢoNFP obsahuje všetky povinné prílohy). Ak 

je ţiadosť nekompletná PPA vyzve ţiadateľa o doplnenie a ak ţiadateľ v stanovenom 

termíne ţiadosť nedoplní, PPA vydá Rozhodnutie o zastavení konania. Závery sa 

zaznamenávajú v kontrolných listoch 

 PPA zabezpečuje odborné hodnotenie ŢoNFP prostredníctvom odborných 

hodnotiteľov (overuje sa priradenie oprávnených výdavkov uvedených v ŢoNFP k 

prioritným a sekundárnym fokusovým oblastiam príslušného opatrenia/podopatrenia 

a operácie). Výsledky overenia zaznamená PPA v IS AGIS PRV a kontrolnom liste. 

Ak bude záver odborného hodnotenia PPA odlišný od hodnotenia zdruţenia, vykoná 

odbornú kontrolu tretí hodnotiteľ 

 Zoznam schválených ŢoNFP pošle PPA zdruţeniu. Zdruţenie pošle tento zoznam 

samosprávnemu kraju za účelom zníţenia rizika dvojitého financovania 

 Poskytovateľ zašle písomný návrh na uzavretie zmluvy a určí lehotu na prijatie návrhu 

ţiadateľovi, ktorému rozhodnutie o schválení ţiadosti nadobudlo právoplatnosť, splnil 

podmienky stanovené v rozhodnutí o schválení ŢoNFP a ktorý poskytol potrebnú 

súčinnosť 

 Podpísaná zmluva sa v dvoch rovnopisoch prepošle Poskytovateľovi pre jeho potrebu, 

následne Poskytovateľ zverejní zmluvu v centrálnom registri zmlúv  a v centrálnom 

registri projektov. Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda účinnosť dňom po prvom 

zverejnení a týmto dňom tieţ vzniká prijímateľovi právny nárok na poskytnutie NFP.  
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Proces výberu, hodnotenia a schvaľovania ţiadostí podporovaných v rámci IROP 

 MAS vyhlasuje výzvy na výber realizátorov stratégie ( ďalej len „ReS“), teda na 

predkladanie ţiadostí ReS o príspevok ( ďalej len „ŢoPr“). ReS označuje subjekt, 

ktorý predkladá ŢoPr na základe výzvy vyhlásenej MAS. 

 Výber ŢoPr je plne v kompetencii MAS, pričom musí prebehnúť objektívne a 

transparentne. Projekt ReS musí mať pozitívny vplyv na realizáciu stratégie CLLD 

príslušnej MAS 

 MAS vyhlasuje výzvy v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev 

(harmonogram výziev je  na obdobie minimálne jedného kalendárneho roka) 

a zverejňuje ho na svojom webovom sídle 

 MAS sa pri príprave výzvy a relevantných dokumentov riadi vzormi formulárov a 

metodickými pokynmi RO pre IROP 

 MAS vyhlasuje výzvu jej zverejnením na svojom webovom sídle, a to aţ po 

odsúhlasení výzvy zo strany RO pre IROP 

 RO pre IROP zabezpečí zverejňuje informácie o zverejnení výzvy MAS na svojom 

webovom sídle s aktívnym odkazom na webovú stránku MAS. MAS následne 

informáciu šíri aj inými prostriedkami ako je napr. tlač a pod. (záväzné znenie je vţdy 

to, ktoré je zverejnené na webovom sídle MAS) 

 Výzva má formu iba otvorenej výzvy, ktorej dĺţka trvania je závislá na disponibilných 

finančných prostriedkoch. MAS/RO pre IROP zverejní na svojom webovom sídle 

informáciu, ţe MAS plánuje ukončiť výzvu z dôvodu blíţiaceho sa vyčerpania 

alokácie finančných prostriedkov, a to najmenej mesiac pred predpokladaným 

uzavretím výzvy (MAS priebeţne zverejňuje i aktuálne voľnú časť indikatívnej 

alokácie) 

 Zdruţenie vypracuje hodnotiace kritéria, ktoré schváli výberová komisia zriadená 

gestorom CLLD, a to v závislosti od charakteru podporovaných projektov, ktorých 

súčasťou sú aj kritéria ŢoPr definované RO pre IROP (hodnotiace kritériá obsahujú aj 

rozlišovacie kritériá, ktoré slúţia na určenie poradia v prípade rovnakého počtu bodov 

dosiahnutého viacerými ŢoPr) 

 MAS stanoví tieţ výberové kritériá, a to tak aby zabezpečili objektívne posúdenie 

všetkých ŢoPr (kritéria musia byť aplikované na všetky ŢoPr rovnako) 

 ŢoPr je dokumentom, ktorým ReS na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie ŢoPr 

ţiada spolufinancovanie projektu z finančných prostriedkov určených na danú výzvu 
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(jeho súčasťou sú povinné prílohy, ktoré sú definované vo výzve. Vzor formuláru 

ŢoPr a prierezovo vyuţívaných príloh ŢoPr vydáva RO pre IROP pre všetky MAS) 

 Proces výberu ŢoPr  začína doručením ŢoPr na adresu MAS (ReS doručuje ŢoPr 

písomne v určenej forme na adresu sídla MAS určenú vo výzve ako aj v elektronickej 

forme podľa inštrukcií definovaných vo výzve) 

 Po doručení ŢoPr MAS posúdi splnenie podmienky doručenia ŢoPr riadne, včas a vo 

forme určenej vo výzve (MAS o prijatí ŢoPr vystaví ReS potvrdenie s vyznačeným 

dátumom prijatia ŢoPr a kópiu potvrdenia uchováva v spise k prijatej ŢoPr) 

 V prípade, ak ReS nepredloţí ŢoPr riadne, včas alebo v určenej forme, MAS oznámi 

ReS nesplnenie podmienok stanovených vo výzve 

 Pri ŢoPr, ktoré splnili podmienky doručenia, MAS ďalej overí v rámci 

administratívneho overenia splnenie podmienok poskytnutia príspevku 

 Závery z administratívneho overenia sa zaznamenávajú v kontrolnom zozname, 

ktorým MAS zdokumentuje overenie splnenia podmienok poskytnutia príspevku 

 Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŢoPr alebo jej príloh, MAS 

vyzve ReS na doplnenie údajov zaslaním výzvy na doplnenie ŢoPr 

 Po doplnení údajov zo strany ReS vykoná MAS opätovné administratívne overenie, 

ktoré zaznamená v kontrolnom zozname. 

 Ak ŢoPr spĺňa všetky podmienky poskytnutia príspevku, ktorých overenie je súčasťou 

administratívneho overenia, je ŢoPr postúpená na odborné hodnotenie (v prípade 

nesplnenia niektorej z podmienok MAS zašle ReS oznámenie o neschválení ŢoPr 

vrátane identifikácie podmienok, ktoré neboli splnené) 

 Oznámenie o neschválení ŢoPr zašle MAS ReS aj v prípade nedoplnenia ţiadnych 

náleţitostí, v prípade doručenia poţadovaných náleţitostí po stanovenom termíne 

alebo ak aj po doplnení chýbajúcich náleţitostí aj naďalej pretrvávajú pochybnosti o 

pravdivosti alebo úplnosti ţiadosti, a teda nie je moţné overiť splnenie niektorej z 

podmienok poskytnutia príspevku a rozhodnúť o schválení ŢoPr) 

 MAS v rámci odborného hodnotenia zabezpečí posúdenie ŢoPr minimálne dvoma 

odbornými hodnotiteľmi, ktorí vyhodnotia predloţené ŢoPr na základe hodnotiacich 

kritérií zverejnených vo výzve a v stratégii CLLD 

 Ak počas odborného hodnotenia odborní hodnotitelia zistia, ţe na posúdenie splnenia 

odborného hodnotenia je potrebné poskytnúť zo strany ReS doplňujúce informácie, 

MAS vyzve ReS na objasnenie resp. doplnenie chýbajúcich údajov 
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 Konečným výstupom z odborného hodnotenia ŢoPr je hodnotiaci hárok, ktorý 

obsahuje vyhodnotenie hodnotiacich kritérií, popis záverov z odborného hodnotenia a 

súčet dosiahnutých bodov z odborného hodnotenia. Ku kaţdému kritériu je uvedený 

komentár odborných hodnotiteľov. 

 Ak ŢoPr nesplnila podmienky odborného hodnotenia, MAS zašle ReS oznámenie o 

neschválení ŢoPr spolu odôvodnením, kde uvedie dôvody nesplnenia kritérií 

odborného hodnotenia na základe výstupov z hodnotiaceho hárku 

 Výberová komisia overí výsledky administratívnej kontroly ŢoPr a odborného 

hodnotenia (hlasovaním vyjadrí súhlas alebo nesúhlas s odborným hodnotením) a 

následne po aplikácií výberových kritérií, ktorých súčasťou sú rozlišovacie kritéria, 

stanoví poradie ŢoPr od najvyššie umiestnenej ŢoPr spĺňajúcej všetky podmienky 

poskytnutia príspevku po najniţšie umiestnenú ŢoPr spĺňajúcu všetky podmienky 

poskytnutia príspevku. Aplikácia výberových kritérií  sa zaznamená v písomnej 

podobe. 

 Po ukončení výberu ŢoPr výberová komisia vypracuje v rámci kaţdého kola 

hodnotenia Protokol o výbere ŢoPr, v ktorom navrhne jednotlivé ŢoPr na schválenie 

(protokol obsahuje výstupy z administratívneho overovania, odborného hodnotenia 

ako aj výberu ŢoPr) 

 Protokol o výbere ŢoPr spolu so všetkými predloţenými ŢoPr, v rámci príslušného 

kola hodnotenia, je MAS predloţí na RO pre IROP do 45 pracovných dní od termínu 

uvedeného vo výzve. 

 RO pre IROP posúdi splnenie podmienok na základe predloţeného Protokolu o výbere 

ŢoPr a samotných ŢoPr 

 Ak pri preskúmavaní postupu MAS vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo 

nejasnosti, RO pre IROP vyzve MAS na doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie 

nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov, v prípade potreby aj na zaslanie výzvy 

na doplnenie chýbajúcich náleţitostí príslušným ReS (ak MAS nedoplní poţadované 

informácie, RO pre IROP neudelí súhlas na zaslanie oznámenia o schválení ŢoPr) 

 Pri identifikácií nesúladu, resp. chýb uvedených v Protokole o výbere ŢoPr RO pre 

IROP odstúpi všetky ŢoPr spolu s Protokolom o výbere ŢoPr na príslušnú MAS za 

účelom vykonania nápravy/opravy. Opravený Protokol o výbere ŢoPr spolu so 

všetkými predloţenými ŢoPr v rámci príslušnej výzvy je MAS povinná opätovne 

predloţiť na RO pre IROP. 
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 V prípade, ţe RO pre IROP nezistí ţiadne závaţné nedostatky v procese schvaľovania 

ŢoPr, zašle MAS písomný súhlas so zaslaním oznámenia o schválení ŢoPr príslušným 

ReS 

 Po odoslaní oznámení o schválení ŢoPr MAS (v súlade s podmienkami uvedenými v 

zmluve o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi RO pre IROP a MAS) zabezpečí 

uzatvorenie zmluvy s ReS, ktorá upraví práva a povinnosti medzi MAS a ReS. 

 MAS zabezpečí zaslanie návrhu na uzavretie zmluvy ReS a poskytne ReS lehotu na 

prijatie návrhu na uzavretie zmluvy 

 Po prijatí návrhu na uzavretie zmluvy MAS zaloţí pre kaţdý projekt, k podpore 

ktorého bola uzavretá zmluva s uţívateľom, projektový spis.  

MAS zabezpečí zverejnenie zmluvy s uţívateľom v centrálnom registri zmlúv. Deň 

nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia je dňom účinnosti zmluvy s uţívateľom a 

ReS sa stáva uţívateľom. 

 

 

5.2  Akčný plán 

 
Tabuľka 42: Akčný plán 

Časť A.)  Akčný plán  pre základnú alokáciu  MAS 

 

Opatrenia financované z EPFRV 

Názov opatrenia  

Opatrenie A.1.1 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií 

do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie  

Priradenie kódu 

opatrenia (kód 

podopatrenia 

v zmysle nariadenia 

(EÚ) č. 808/2014) 

kód: 7.2 

Priradenie 

k fokusovej oblasti 

PRV  

6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Ciele opatrenia  

Cieľom opatrenia je skvalitnenie obcí v nadväznosti na potrebu dobudovať 

obecnú infraštruktúru, najmä technickú infraštruktúru (kanalizácia, vodovodné 

siete), dobudovanie dopravnej infraštruktúry a rekonštrukcia verených 

priestranstiev. 
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Zdôvodnenie výberu 

Realizovaním opatrenia sa prispeje k naplneniu potreby – Rekonštrukcia 

a obnova obcí, konkrétne  k potrebe rozvoja technickej infraštruktúry,  obnove 

dopravnej infraštruktúry a obnove verejného majetku.  

Rozsah a oprávnené 

činnosti   

Oprávnené činnosti: 

 výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, 

vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd, výstavba a rekonštrukcia 

miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných 

parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údrţba 

odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. V 

prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umoţnené len v 

malom rozsahu a za predpokladu, ţe prispievajú k oţiveniu 

znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môţe 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. 

Oprávnení 

prijímatelia obce vo vidieckych oblastiach do 20 000 obyvateľov 

Intenzita pomoci  
100 %, s maximálnym  limitom v zmysle definície malej infraštruktúry 

Oprávnené výdavky 1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými 

činnosťami v rámci tohto podopatrenia a špecifikáciou výdavkov v podkapitole 

8.1.3 PRV SR 2014-2020, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej 

infraštruktúry – náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do 

zelenej infraštruktúry obce; 

 

2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1, špecifikované v podkapitole 8.1.3 

PRV SR 2014-2020 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 100 000 Eur z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt. 

Finančný plán   

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

Malokarpatské 

partnerstvo o.z. 205 200,00  153 900,00  51 300,00  
- - 

Spolu 
205 200,00  153 900,00  51 300,00  

- - 

 

Princípy pre 

stanovenie 

výberových 

a hodnotiacich 

kritérií / Hlavné 

zásady výberu 

operácií 

V rámci výberu projektov bude aplikovaný systém bodového hodnotenia. V 

rámci hodnotenia budú minimálne aplikované nasledovné princípy:  

 komplexnosť – posúdenie či je projekt komplexný a po ukončení 

realizácie bude funkčný a ţivotaschopný, či jednotlivé činnosti a 

aktivity projektu komplexne riešia poţadovaný stav, t. z. či nejde len o 

1 etapu projektu, na ktorú musí nadväzovať ďalšia etapa); 

 udrţateľnosť – finančná a technologická udrţateľnosť – zabezpečenie 
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ďalších zdrojov financovania po ukončení realizácie projektu, pouţitie 

moderných, nezastaralých technológií; 

 realizovateľnosť – či bude realizáciou plánovaných činností dosiahnutý 

cieľ projektu vrátane vzatia do úvahy iných aspektov, ktoré môţu 

projekt ohroziť; 

 hospodárnosť – zásada hospodárnosti znamená, ţe ţiadateľ pri 

zabezpečení realizácie projektu postupuje čo moţno najhospodárnejšie, 

t. j., ţe výdavky/náklady na akúkoľvek fázu projektu sú minimálne 

moţné a pritom sa ešte stále dosiahne účel (cieľ projektu), ktorý chce 

ţiadateľ dosiahnuť; 

 efektívnosť projektu – maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu 

k disponibilným verejným prostriedkom. Stanovenie takých cieľov 

projektu, aby sa dosiahol celkový ţiadaný 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., ţe podporené investície budú mať pozitívny vplyv na 

zamestnanosť, rozvoj podnikania a pod.), za predpokladu súladu 

ekonomického rozvoja s ochranou ţivotného prostredia a racionálneho 

vyuţitia 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 

 princíp uľahčenia prístupu marginalizovaných skupín k podpore 

(zvýhodňovanie projektov, ktoré riešia aj problémy marginalizovaných 

skupín) 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 

PPA stanoví zoznam povinných príloh k ŢoNFP tak, aby boli relevantné prílohy 

priraditeľné ku konkrétnym podmienkam poskytnutia príspevku. PPA pri 

stanovení rozsahu povinných príloh identifikuje všetky podmienky poskytnutia 

príspevku a priradí k nim zodpovedajúci zdroj overenia. Pri podmienkach 

poskytnutia príspevku, kde je overenie potrebné na základe dokumentov 

predloţených ţiadateľom, PPA definuje rozsah a formu poţadovanej povinnej 

prílohy k ŢoNFP. 

Merateľné 

ukazovatele projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová hodnota 

7.2 

Percento obyvateľov 

spokojných 

s výsledkami 

projektu 

% 0 90 

7.2 Celkové investície Eur 0 

205 200,00 

 

7.2 Počet podporených 

projektov obecnej 

počet 0 4 
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infraštruktúry 

 

Indikatívny 

harmonogram výziev 
1.11.2017 – 31.6.2022  

Názov opatrenia  Opatrenie A.1.2- Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych základných sluţieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane 

voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry  

Priradenie kódu 

opatrenia (kód 

podopatrenia 

v zmysle nariadenia 

(EÚ) č. 808/2014) 

kód: 7.4 

Priradenie 

k fokusovej oblasti 

PRV  

6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Ciele opatrenia  

Cieľom opatrenia je obnova verejného majetku obcí (obnova kultúrnych domov, 

domov smútku, amfiteátrov, nevyuţívaných priestorov a pod.) a taktieţ 

zatraktívnenie obcí (prostredníctvom zníţenia kriminality- zavedením 

kamerového systému, odstraňovaním čiernych skládok odpadu a pod.) 

Opatrenie podporuje najmä vytváranie a rekonštrukciu infraštruktúry na trávenie 

voľného času v obci. 

Zdôvodnenie výberu 

    Realizovaním opatrenia sa prispeje k naplneniu potreby – Rekonštrukcia 

a obnova obcí, konkrétne  k potrebe obnovy verejného majetku, podpore 

infraštruktúry v oblasti vzdelávania, podpore sociálnych sluţieb, ochrany 

ţivotného prostredia a tieţ k naplneniu potreby - Podpora a rozvoj cestovného 

ruchu, konkrétne k udrţiavaniu historického, kultúrneho a prírodného dedičstva 

územia.  

Rozsah a oprávnené 

činnosti  

oprávnené činnosti:  

 Aktivita 1: 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; 

 Aktivita 2: investície zamerané na zriadenie nových domov smútku, ich 

prístavbu, prestavbu, rekonštrukciu a modernizáciu, vrátane ich okolia; 

 Aktivita 3: investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov 

– investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok 

odpadov resp. opusteného odpadu; 

 Aktivita 4: 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. 

 Aktivita 5: investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s 

úsporou energie –len ako súčasť investícií do miestnych služieb (len 

obecné úrady, škôlky a kultúrne domy). 

 Aktivita 6: investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie 

proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových 

systémov a iných bezpečnostných prvkov) 

Oprávnení 

prijímatelia 

Obce vo vidieckych oblastiach do 20 000 obyvateľov 

Občianske zdruţenia 

Intenzita pomoci  100 %, s maximálnym limitom v zmysle definície malej infraštruktúry 

Oprávnené výdavky 1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými 

činnosťami v rámci tohto podopatrenia a špecifikáciou výdavkov v podkapitole 

8.1.3 PRV SR 2014-2020, 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 

vyuţívania OZE a do úspor energie, pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných 

investícií v rámci operácie; 

2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1, špecifikované v podkapitole 8.1.3 

PRV SR 2014-2020. 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 100 000 Eur z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt. 

Finančný plán   

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

Malokarpatské 

partnerstvo o.z. 
200 200,00 

 
150 150,00  50 050,00  

- - 

Spolu 
200 200,00  150 150,00 50 050,00 

- - 

 

Princípy pre 

stanovenie 

výberových 

a hodnotiacich 

kritérií / Hlavné 

zásady výberu 

V rámci výberu projektov bude aplikovaný systém bodového hodnotenia. V 

rámci hodnotenia budú minimálne aplikované nasledovné princípy:  

 komplexnosť – posúdenie či je projekt komplexný a po ukončení 

realizácie bude funkčný a ţivotaschopný, či jednotlivé činnosti a 

aktivity projektu komplexne riešia poţadovaný stav, t. z. či nejde len o 
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operácií 1 etapu projektu, na ktorú musí nadväzovať ďalšia etapa); 

 udrţateľnosť – finančná a technologická udrţateľnosť – zabezpečenie 

ďalších zdrojov financovania po ukončení realizácie projektu, pouţitie 

moderných, nezastaralých technológií; 

 realizovateľnosť – či bude realizáciou plánovaných činností dosiahnutý 

cieľ projektu vrátane vzatia do úvahy iných aspektov, ktoré môţu 

projekt ohroziť; 

 hospodárnosť – zásada hospodárnosti znamená, ţe ţiadateľ pri 

zabezpečení realizácie projektu postupuje čo moţno najhospodárnejšie, 

t. j., ţe výdavky/náklady na akúkoľvek fázu projektu sú minimálne 

moţné a pritom sa ešte stále dosiahne účel (cieľ projektu), ktorý chce 

ţiadateľ dosiahnuť; 

 efektívnosť projektu – maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu 

k disponibilným verejným prostriedkom. Stanovenie takých cieľov 

projektu, aby sa dosiahol celkový ţiadaný 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., ţe podporené investície budú mať pozitívny vplyv na 

zamestnanosť, rozvoj podnikania a pod.), za predpokladu súladu 

ekonomického rozvoja s ochranou ţivotného prostredia a racionálneho 

vyuţitia 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 

 princíp uľahčenia prístupu marginalizovaných skupín k podpore 

(zvýhodňovanie projektov, ktoré riešia aj problémy marginalizovaných 

skupín) 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 

PPA stanoví zoznam povinných príloh k ŢoNFP tak, aby boli relevantné prílohy 

priraditeľné ku konkrétnym podmienkam poskytnutia príspevku. PPA pri 

stanovení rozsahu povinných príloh identifikuje všetky podmienky poskytnutia 

príspevku a priradí k nim zodpovedajúci zdroj overenia. Pri podmienkach 

poskytnutia príspevku, kde je overenie potrebné na základe dokumentov 

predloţených ţiadateľom, PPA definuje rozsah a formu poţadovanej povinnej 

prílohy k ŢoNFP. 

Merateľné 

ukazovatele projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová hodnota 

7.4 

Percento obyvateľov 

spokojných 

s výsledkami 

projektu 

% 0 90 

7.4 Celkové investície Eur 0 200 200,00    

7.4 

Počet podporených 

projektov obecnej 

infraštruktúry 

počet 0 4 

 

Indikatívny 
1.11.2017 – 31.6.2022  
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harmonogram výziev 

Názov opatrenia  Opatrenie A.1.3 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, 

turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na 

verejné vyuţitie  

Priradenie kódu 

opatrenia (kód 

podopatrenia 

v zmysle nariadenia 

(EÚ) č. 808/2014) 

kód: 7.5 

Priradenie 

k fokusovej oblasti 

PRV 

6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Ciele opatrenia  

Cieľom opatrenia je udrţiavanie historického, kultúrneho a prírodného dedičstva 

územia, podpora cestovného ruchu, vytvorenie atraktívneho prostredia v oblasti 

cestovného ruchu (informácie pre turistov, náučné chodníky, doplnková 

infraštruktúra, turisticky zaujímavé objekty, cykloturistické značenia a pod.). 

Zdôvodnenie výberu 

    Realizovaním opatrenia sa prispeje k naplneniu potreby – Rekonštrukcia 

a obnova obcí, konkrétne  k potrebe obnovy verejného majetku a  obnove 

dopravnej infraštruktúry a tieţ k potrebe - Podpora a rozvoj cestovného ruchu, 

konkrétne k udrţiavaniu historického, kultúrneho a prírodného dedičstva územia 

a vytvoreniu atraktívneho prostredia v oblasti cestovného ruchu.  

Rozsah a oprávnené 

činnosti  

oprávnené činnosti: 

 Aktivita 1: investície súvisiace 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.; 

 Aktivita 2: 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.; 

 Aktivita 3: investície zamerané na budovanie, rekonštrukciu 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. 

Oprávnení 

prijímatelia 

Obce vo vidieckych oblastiach do 20 000 obyvateľov 

Občianske zdruţenia 

Intenzita pomoci  100 %, s maximálnym limitom v zmysle definície malej infraštruktúry 

Oprávnené výdavky 1. Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s 

podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia a špecifikáciou 

výdavkov v podkapitole 8.1.3 PRV SR 2014-2020, vrátane výdavkov na 

začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na následné "ozelenenie" 
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objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce; 

2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1, špecifikované v podkapitole 8.1.3 

PRV SR 2014-2020. 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 100 000 Eur z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt. 

Finančný plán   

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

Malokarpatské 

partnerstvo o.z. 81 101,00  60 825,75  20 275,25  
- - 

Spolu 
81 101,00 60 825,75  20 275,25 

- - 

 

Princípy pre 

stanovenie 

výberových 

a hodnotiacich 

kritérií / Hlavné 

zásady výberu 

operácií 

V rámci výberu projektov bude aplikovaný systém bodového hodnotenia. V 

rámci hodnotenia budú minimálne aplikované nasledovné princípy:  

 komplexnosť – posúdenie či je projekt komplexný a po ukončení 

realizácie bude funkčný a ţivotaschopný, či jednotlivé činnosti a 

aktivity projektu komplexne riešia poţadovaný stav, t. z. či nejde len o 

1 etapu projektu, na ktorú musí nadväzovať ďalšia etapa); 

 udrţateľnosť – finančná a technologická udrţateľnosť – zabezpečenie 

ďalších zdrojov financovania po ukončení realizácie projektu, pouţitie 

moderných, nezastaralých technológií; 

 realizovateľnosť – či bude realizáciou plánovaných činností dosiahnutý 

cieľ projektu vrátane vzatia do úvahy iných aspektov, ktoré môţu 

projekt ohroziť; 

 hospodárnosť – zásada hospodárnosti znamená, ţe ţiadateľ pri 

zabezpečení realizácie projektu postupuje čo moţno najhospodárnejšie, 

t. j., ţe výdavky/náklady na akúkoľvek fázu projektu sú minimálne 

moţné a pritom sa ešte stále dosiahne účel (cieľ projektu), ktorý chce 

ţiadateľ dosiahnuť; 

 efektívnosť projektu – maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu 

k disponibilným verejným prostriedkom. Stanovenie takých cieľov 

projektu, aby sa dosiahol celkový ţiadaný 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., ţe podporené investície budú mať pozitívny vplyv na 

zamestnanosť, rozvoj podnikania a pod.), za predpokladu súladu 

ekonomického rozvoja s ochranou ţivotného prostredia a racionálneho 

vyuţitia 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 

 princíp uľahčenia prístupu marginalizovaných skupín k podpore 

(zvýhodňovanie projektov, ktoré riešia aj problémy marginalizovaných 
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skupín) 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 

PPA stanoví zoznam povinných príloh k ŢoNFP tak, aby boli relevantné prílohy 

priraditeľné ku konkrétnym podmienkam poskytnutia príspevku. PPA pri 

stanovení rozsahu povinných príloh identifikuje všetky podmienky poskytnutia 

príspevku a priradí k nim zodpovedajúci zdroj overenia. Pri podmienkach 

poskytnutia príspevku, kde je overenie potrebné na základe dokumentov 

predloţených ţiadateľom, PPA definuje rozsah a formu poţadovanej povinnej 

prílohy k ŢoNFP. 

Merateľné 

ukazovatele projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová hodnota 

7.5 

Percento obyvateľov 

spokojných 

s výsledkami 

projektu 

% 0 90 

7.5 Celkové investície Eur 0 81 101,00      

7.5 

Počet podporených 

projektov v oblasti 

cestovného ruchu 

počet 0 2 

 

Indikatívny 

harmonogram výziev 
1.11.2017 – 31.6.2022  

Názov opatrenia  Opatrenie B.1.1- Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov  

Priradenie kódu 

opatrenia (kód 

podopatrenia 

v zmysle nariadenia 

(EÚ) č. 808/2014) 

kód: 4.1 

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 

3A- Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej 

integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov 

kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na 

miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín výrobcov a 

medziodvetvových organizácií 

5C - Uľahčenie dodávok a vyuţívania obnoviteľných zdrojov energie, 

vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na 

účely bioekonomiky 

Ciele opatrenia  Cieľom opatrenia je podpora podnikateľskej základne územia, podpora 

poľnohospodárstva (technológie, vyuţívania obnoviteľných zdrojov energie 
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a pod.) a podpora rozvoja inovácií v poľnohospodárstve. 

Zdôvodnenie výberu 

    Realizovaním opatrenia sa prispeje k naplneniu potreby – Podpora 

podnikateľskej základne územia , konkrétne  k potrebe podpory 

poľnohospodárstva a taktieţ k potrebe Rekonštrukcia a obnova obcí, konkrétne 

k potrebe ochrany ţivotného prostredia.    

Rozsah a oprávnené 

činnosti  

Prostredníctvom opatrenia sa investuje do hmotného majetku, čo zvýši celkovú 

výkonnosť a udrţateľnosť poľnohospodárskeho podniku ako aj činnosti týkajúce 

sa spracovania alebo vyuţívania obnoviteľných zdrojov energie.  

Podpora bude realizovaná v nasledujúcich oblastiach: 

1. Špeciálna rastlinná výroba 

2. Ţivočíšna výroba 

3. Zníţenie záťaţe na ţivotné prostredie vrátane technológii na zniţovanie 

emisií skleníkových plynov 

4. Skladovacie kapacity a pozberová úprava a oblasť odbytu 

5. Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou 

aplikáciou organických a anorganických (priemyselných) hnojív a 

ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a 

úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou 

6. Biomasa, zaloţenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých 

energetických plodín, investície súvisiace s energetickým vyuţitím 

biomasy v spojitosti s investíciami v ostatných oblastiach 

oprávnené činnosti: 

U všetkých veľkostných druhov fariem, pre mladých a malých farmárov a pre 

začínajúce farmy: 

 investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v ţivočíšnej výrobe a 

špeciálnej rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s 

tým súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického 

a technologického vybavenia ţivočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej 

výroby vrátane strojov a náradia 

 investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích 

kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým vyuţitím 

biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt 

 investície spojené s o zavádzaním inovatívnych technológii v súvislosti 

s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a 

ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a 

úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou 

 investície do zlepšenia odbytu 

 investície do zníţenia záťaţe na ţivotné prostredie vrátane technológii 

v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie 

 investície na zaloţenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných 

trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej pôde 

 investície spojené s vyuţitím biomasy z odpadu vzniknutého primárne 

zo ţivočíšnej výroby 

Rozsah činností: 
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1. Špeciálna rastlinná výroba: 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov 

špeciálnej rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska; 

 Investície do obstarania technického a technologického vybavenia 

špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia slúţiacich na 

pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a 

hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu; 

 investície do objektov na vyuţívanie geotermálnej energie na 

vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku 

vrátane súvisiacich investičných činnosti. 

2. Ţivočíšna výroba: 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov 

ţivočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska; 

 Investície do obstarania technického a technologického vybavenia 

ţivočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúţiacich aj na zber 

objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami; 

 Investície do zavádzania technológií na výrobu energie energetickou 

transformáciou biomasy vyprodukovanej primárne v rámci ţivočíšnej 

výroby s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej 

poľnohospodárskej pôde (nevyuţitej ornej i TTP) a odpadových druhov 

biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych 

výrobkov. 

3. Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou 

organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov s cieľom lepšenia 

kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou 

 Investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s 

variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných 

substrátov do pôdy. 

4. Zlepšenie odbytu 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do 

jeho vnútorného vybavenia: na priamy predaj výhradne vlastných 

výrobkov v rámci areálu daného podniku. (V prípade sektora „hrozno a 

víno“ sú neoprávnenými investíciami investície do nákupu vnútorného 

vybavenia pre predajné a prezentačné priestory v rámci výrobného 

podniku) 

5. Zaloţenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických 

plodín 

 Náklady na zaloţenie porastov rýchlorastúcich drevín a iných trvalých 

energetických plodín na poľnohospodárskej pôde. 

6. Skladovacie kapacity a pozberová úprava 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích 

kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým vyuţitím 

biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt. 
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7. Zníţenie záťaţe na ţivotné prostredie vrátane technológii na zniţovanie 

emisií skleníkových plynov v spojitosti s rastom produkcie alebo rastom kvality 

produkcie: 

 Investície do nových technológií na zniţovanie emisií skleníkových 

plynov v ustajnení hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom 

produkcie alebo rastom kvality produkcie; 

 Investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a 

nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi 

vlastnej ţivočíšnej výroby (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrţí 

alebo ţúmp) v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality 

produkcie; 

 Investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej 

výrobe a do objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie 

senáţe a siláţe v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality 

produkcie. 

8. Investície spojené s vyuţitím biomasy vyprodukovanej primárne v rámci 

ţivočíšnej výroby s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej 

poľnohospodárskej pôde (nevyuţitej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy 

z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov: 

 investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na 

energetické vyuţívanie biomasy na výrobu tepla a vykurovanie s max. 

tepelným výkonom do 500 kWt; 

 investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na 

energetické vyuţívanie biomasy na výrobu elektriny a tepla 

spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentáciou, s max. 

elektrickým výkonom do 500 kWe; 

 investície na výrobu biomasy pre technické a energetické vyuţitie  

Oprávnení 

prijímatelia 
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.  

Intenzita pomoci  
50 %  

Oprávnené výdavky Všeobecné oprávnené výdavky: 

a) investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu a investícií na 

zlepšenie kvalitatívnych vlastností nehnuteľného dlhodobého hmotného majetku 

spojené s opisom činností, 

b) investície do dlhodobého nehmotného majetku (nadobudnutie alebo vývoj 

počítačového softvéru a nadobudnutie patentových práv, licencií, autorských 

práv a ochranných známok); 

c) investície do dlhodobého hmotného majetku nakúpeného z druhej ruky 

vrátane jeho lízingu, ale len v prípade, ţe ţiadateľom o NFP je mladý farmár a v 

čase podania ţiadosti vek majetku neprevýši 3 roky 

d) súvisiace všeobecné náklady definované v kapitole 8.1.3 PRV SR 2014-2020 

(v zmysle č. 45 nariadenia 1305/2013.) 

Výška príspevku 

(minimálna 
Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 100 000 Eur z celkových 
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a maximálna) oprávnených výdavkov na projekt.  

Finančný plán   

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

Malokarpatské 

partnerstvo 

o.z. 
121 611,00  45 604,50 15 201,50 

60 806,00 - 

Spolu 
121 611,00  45 604,50 15 201,50 

60 806,00 - 

 

Princípy pre 

stanovenie 

výberových 

a hodnotiacich 

kritérií / Hlavné 

zásady výberu 

operácií 

Uprednostnené budú projekty zavádzajúce inovatívne postupy, technológie a 

nové produkty v zmysle kapitoly 5.3.1 Inovácie PRV SR 2014-2020; 

uprednostnené budú projekty prispievajúce k zvyšovaniu pridanej hodnoty; 

uprednostnené budú projekty v rámci kritických odvetví; uprednostnené budú 

projekty prispievajúce k udrţaniu alebo zvýšeniu zamestnanosti; uprednostnené 

budú projekty na zabezpečenie zvyšovania produkcie a jej kvality; 

uprednostnené  budú investície vedúce k rozšíreniu kapacít; prioritu budú mať 

projekty prispievajúce k ochrane ţivotného prostredia; V rámci hodnotenia budú 

minimálne aplikované nasledovné princípy: 

- komplexnosť; udrţateľnosť; realizovateľnosť; hospodárnosť; efektívnosť 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 

PPA stanoví zoznam povinných príloh k ŢoNFP tak, aby boli relevantné prílohy 

priraditeľné ku konkrétnym podmienkam poskytnutia príspevku. PPA pri 

stanovení rozsahu povinných príloh identifikuje všetky podmienky poskytnutia 

príspevku a priradí k nim zodpovedajúci zdroj overenia. Pri podmienkach 

poskytnutia príspevku, kde je overenie potrebné na základe dokumentov 

predloţených ţiadateľom, PPA definuje rozsah a formu poţadovanej povinnej 

prílohy k ŢoNFP. 

Merateľné 

ukazovatele projektu 

 

Kód/

ID 
Názov/Ukazovateľ 

Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

4.1 Celkové investície Eur 0 121 611,00 

4.1 

Počet podporených 

poľnohospodárskych 

podnikov 

počet 0 2 

4.1 

Počet 

poľnohospodárskych 

podnikov, ktoré z 

programu rozvoja 

vidieka získali podporu 

na investície do 

reštrukturalizácie alebo 

modernizácie 

počet 0 2 
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4.1 

Počet podporovaných 

poľnohospodárskych 

podnikov, ktoré 

dostávajú podporu na 

účasť na systémoch 

kvality, miestnych 

trhoch/krátkych 

dodávateľských 

reťazcoch, a skupín 

výrobcov 

počet 0 1 

4.1 

Počet investičných 

operácií do výroby 

energie z obnoviteľných 

zdrojov 

počet 0 1 

 

Indikatívny 

harmonogram výziev 
1.11.2017 – 31.6.2022  

Názov opatrenia  Opatrenie B.1.2 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych činností  

Priradenie kódu 

opatrenia (kód 

opatrenia/podopatren

ia v zmysle 

nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

kód: 6.4 

Priradenie 

k fokusovej oblasti 

PRV  

6A - Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj  

vytvárania pracovných miest 

Ciele opatrenia  

Cieľom opatrenia je podpora a rozvoj cestovného ruchu, podpora podnikania v 

cestovnom ruchu a podpora činností spojených s poskytovaním sluţieb pre deti, 

seniorov a občanov so zníţenou schopnosťou pohybu. 

Zdôvodnenie výberu 

    Realizovaním opatrenia sa prispeje k naplneniu potreby – Rekonštrukcia a 

obnova obcí, konkrétne  k potrebe podpory sociálnych sluţieb , taktieţ sa 

prispeje k naplneniu potreby - Podpora podnikateľskej základne územia, a to 

podporou rozvoja sluţieb a k naplneniu potreby - Podpora a rozvoj cestovného 

ruchu, konkrétne udrţiavaním historického, kultúrneho a prírodného dedičstva 

územia, vytvorením atraktívneho prostredia v oblasti cestovného ruchu a 

podporou podnikania v cestovnom ruchu. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti  

 

Podpora bude teda realizovaná v oblastiach: 

1. Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou 

2. Činnosti spojené s poskytovaním sluţieb pre deti, seniorov a občanov 

so zníţenou schopnosťou pohybu 

 

Oprávnené činnosti: 

 

  oblasť 1 

- činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na 

vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania 

podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov. 

- Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia 
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existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyuţívaných objektov na 

ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 do 30 lôţok,v nadväznosti na 

vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj rekreačných a relaxačných 

činností 

 

 oblasť 2 

- činnosti spojené s poskytovaním sluţieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a 

občania so zníţenou schopnosťou pohybu. V rámci danej oblasti je moţné sa 

zamerať aj na terapie (hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a pod., ktoré 

prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spoločenského ţivota, 

zvýšeniu motoriky cieľovej skupiny. 

 

 

Oprávnení 

prijímatelia 

Mikropodniky a malé podniky (v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) vo 

vidieckych oblastiach. 

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej 

prvovýroby. 

Intenzita pomoci  45 % 

Oprávnené výdavky 1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s oprávnenými 

činnosťami v rámci tohto podopatrenia a špecifikáciou výdavkou uvedenou v 

podkapitole 8.1.3 PRV SR 2014-2020; 

2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1, špecifikované v podkapitole 8.1.3 

PRV SR 2014-2020.  

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 100 000 Eur z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt. 

Finančný plán   

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

Malokarpatské 

partnerstvo 

o.z. 
135 125,00  45 604,50  15 201,50  

74 319,00  - 

Spolu 
135 125,00 45 604,50  15 201,50  

74 319,00  - 

 

Princípy pre 

stanovenie 

výberových 

a hodnotiacich 

kritérií / Hlavné 

zásady výberu 

operácií 

V rámci hodnotenia budú minimálne aplikované nasledovné princípy:  

 komplexnosť – posúdenie či je projekt komplexný a po ukončení 

realizácie bude funkčný a ţivotaschopný, či jednotlivé činnosti a 

aktivity projektu komplexne riešia poţadovaný stav, t. z. či nejde len o 

1 etapu projektu, na ktorú musí nadväzovať ďalšia etapa); 

 udrţateľnosť – finančná a technologická udrţateľnosť – zabezpečenie 

ďalších zdrojov financovania po ukončení realizácie projektu, pouţitie 

moderných, nezastaralých technológií; 

 realizovateľnosť – či bude realizáciou plánovaných činností dosiahnutý 

cieľ projektu vrátane vzatia do úvahy iných aspektov, ktoré môţu 

projekt ohroziť; 

 hospodárnosť – zásada hospodárnosti znamená, ţe ţiadateľ pri 

zabezpečení realizácie projektu postupuje čo moţno najhospodárnejšie, 

t. j., ţe výdavky/náklady na akúkoľvek fázu projektu sú minimálne 
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moţné a pritom sa ešte stále dosiahne účel (cieľ projektu), ktorý chce 

ţiadateľ dosiahnuť; 

 efektívnosť projektu – maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu 

k disponibilným verejným prostriedkom. Stanovenie takých cieľov 

projektu, aby sa dosiahol celkový ţiadaný 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., ţe podporené investície budú mať pozitívny vplyv na 

zamestnanosť, rozvoj podnikania a pod.), za predpokladu súladu 

ekonomického rozvoja s ochranou ţivotného prostredia a racionálneho 

vyuţitia 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  

 princíp uľahčenia prístupu marginalizovaných skupín k podpore 

(zvýhodňovanie projektov, ktoré riešia aj problémy marginalizovaných 

skupín) 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 

PPA stanoví zoznam povinných príloh k ŢoNFP tak, aby boli relevantné prílohy 

priraditeľné ku konkrétnym podmienkam poskytnutia príspevku. PPA pri 

stanovení rozsahu povinných príloh identifikuje všetky podmienky poskytnutia 

príspevku a priradí k nim zodpovedajúci zdroj overenia. Pri podmienkach 

poskytnutia príspevku, kde je overenie potrebné na základe dokumentov 

predloţených ţiadateľom, PPA definuje rozsah a formu poţadovanej povinnej 

prílohy k ŢoNFP. 

Merateľné 

ukazovatele projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

6.4 
Celkové investície Eur 0 135 125,00  

6.4 
Počet podporených 

zariadení 

cestovného ruchu 

Eur 0 2  

6.4. 

Počet vytvorených 

pracovných miest v 

podporovaných 

projektoch 

počet 0 7 

 

Indikatívny 

harmonogram výziev 
1.11.2017 – 31.6.2022  

Názov opatrenia  Opatrenie C.1.1 - Podpora na oţivenie a animácie MAS 

Priradenie kódu 

opatrenia (kód 

podopatrenia 

v zmysle nariadenia 

(EÚ) č. 808/2014) 

kód: 19.4 
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Priradenie 

k fokusovej oblasti 

PRV 

6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Ciele opatrenia  
Podpora v rámci opatrenia bude poskytovaná na oţivovaníe stratégie miestneho 

rozvoja, t.j. propagácia stratégie a informovanosť o dotknutom území  

Zdôvodnenie výberu 

Realizovaním opatrenia sa prispeje k čiastkovému naplneniu všetkých potrieb 

Malokarpatského partnerstva o.z., keďţe opatrením sa zabezpečuje propagácia 

oblasti i výsledkoch stratégie CLLD a podporí sa výmena informácií medzi 

miestnymi aktérmi a vzdelávanie potenciálnych prijímateľov – vykonávateľov 

potrieb Malokarpatského partnerstva o.z.  

Rozsah a oprávnené 

činnosti  

Oprávnené činnosti 

 propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie 

CLLD; 

 výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, konferencie, 

workshopy pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj, zamerané na ich 

rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s 

tým spojených prác; 

 vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie 

vedomostí a zručností pri príprave projektov 
 

Oprávnení 

prijímatelia 

MAS, ktorá je vybraná RO na implementáciu stratégie miestneho rozvoja, a má 

právnu formu občianske zdruţenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o 

zdruţovaní občanov v znení neskorších predpisov. 

Intenzita pomoci  100 % 

Oprávnené výdavky 

Propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD; 

Výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, konferencie, 

workshopy pre členov zdruţenia, ďalších aktérov ako aj, zamerané na ich 

rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým 

spojených prác; vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na 

rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov. 

Výška príspevku  Náklady súvisiace s oţivovaním stratégie (animácie) musia tvoriť min. 15 % a 

max 25 % z celkových výdavkov v rámci operácie Chod miestnej akčnej 

skupiny a animácia. 

Finančný plán   

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

Malokarpatské 

partnerstvo o.z. 

33 784,00  

 
25 338,00   8 446,00  - 

- 

Spolu 33 784,00  
25 338,00   8 446,00 

- - 

 



 

125 
 

Princípy pre 

stanovenie 

výberových 

a hodnotiacich 

kritérií / Hlavné 

zásady výberu 

operácií 

- 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 
- 

Merateľné 

ukazovatele projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

19.4 Celkové investície Eur 0 33 784,00 

19.4 

Počet animačných 

a podporných 

aktivít 

Počet 0 3  

 

Indikatívny 

harmonogram výziev 
- 

Opatrenia financované z EFRR 

Názov opatrenia  Opatrenie A.1.4 - Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti dopravného 

prepojenia a dostupnosti sídel, v oblasti sociálnych sluţieb a komunitných 

sluţieb a v oblasti vzdelávania 

Priradenie 

špecifickému cieľu 

IROP 

5.1.2 - Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach 

Ciele opatrenia  

Cieľom opatrenia je skvalitniť obce, dobudovanie infraštruktúry, vytvorenie 

predpokladov pre riešenie vzťahov medzi mestom a vidiekom v oblasti podpory 

verejnej infraštruktúry a verejných sluţieb. Cieľom je tieţ zvýšenie kvality 

ţivota vo vidieckych regiónoch,  rozvoj mestsko-vidieckych vzťahov a rozvoj 

verejných sluţieb. 

Zdôvodnenie výberu 

   Realizovaním opatrenia sa prispeje k naplneniu potreby – Rekonštrukcia 

a obnova obcí, konkrétne  k potrebe obnovy verejného majetku, obnove 

dopravnej infraštruktúry, podpore infraštruktúry v oblasti vzdelávania a podpore 

sociálnych sluţieb. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

oprávnené činnosti: 

Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti dopravného prepojenia a dostupnosti 

sídel 
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 výstavba, modernizácia, rekonštrukcia  zastávok, staníc, parkovísk, na 

linkách prepájajúcich obec s mestom 

 nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane 

vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou moţnosťou pohybu a 

orientácie 

 zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich 

dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným sluţbám (napr. 

trasy vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v 

obciach a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej 

infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre bicykle, 

nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod., 

Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti sociálnych sluţieb a komunitných 

sluţieb 

 zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich 

zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych sluţieb vrátane 

materiálno-technického vybavenia 

  zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych sluţieb 

 rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych sluţieb 

 infraštruktúra komunitných centier 

Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti infraštruktúry vzdelávania 

 vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových 

učební ZŠ 

 skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení 

Oprávnení 

prijímatelia 

 obce 

 občianske zdruţenia 

 neziskové organizácie 
Intenzita pomoci  95%  

5% prijímateľ 
Oprávnené výdavky Oprávnené sú výdavky na: 

 výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu  zastávok, staníc, parkovísk, na 

linkách prepájajúcich obec s mestom 

 nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane 

vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou moţnosťou pohybu 

a orientácie 

 zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich 

dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným sluţbám (napr. 

trasy vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v 

obciach a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej 

infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre bicykle, 

nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod., 

 zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich 

zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych sluţieb vrátane 

materiálno-technického vybavenia 

  zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych sluţieb 

 rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych sluţieb 

 infraštruktúru komunitných centier 

 vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových 
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učební ZŠ 

 skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 100 000 Eur z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt. 

Finančný plán   

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

Malokarpatské 

partnerstvo 

o.z. 
381 690,00  362 605,00  - 19 085,00  

- 

Spolu 
381 690,00  362 605,00  - 19 085 ,00  

- 

 

Princípy pre 

stanovenie 

výberových 

a hodnotiacich 

kritérií / Hlavné 

zásady výberu 

operácií 

Projekt musí mať preukázateľný dopad na podporu, rozvoj alebo posilnenie 

vzťahov medzi obcou ako rozvojovým pólom a jej sídelným zázemím. 

Projekt uplatňuje zásadu „znečisťovateľ platí“ 

Merateľné 

ukazovatele projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová hodnota 

5.1.2 

Percento obyvateľov 

spokojných 

s výsledkami 

projektu 

% 0 90 

5.1.2 Celkové investície Eur 0 381 690,00    

5.1.2 

Počet nových 

sluţieb a prvkov 

verejnej 

infraštruktúry 

počet 0 12 

 

Indikatívny 

harmonogram výziev 
1.11.2017 – 31.6.2022  

Názov opatrenia  Opatrenie B.1.3 - Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých 

podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, druţstiev 

Priradenie 

k špecifickému cieľu 

IROP 

5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a 

inovácií 



 

128 
 

Ciele opatrenia  

Cieľom opatrenia je zlepšenie vyuţívania ekonomického potenciálu vidieckych 

oblastí prostredníctvom reštrukturalizácie vidieckej ekonomiky a zavádzania 

inovácií, tvorba pracovných miest a hospodárskeho rastu, vznik nových 

komunitných sluţieb  a podnikov, zlepšenie zamestnateľnosti a prístupu k 

novým formám podnikania a novým pracovným miestam. 

Zdôvodnenie výberu 

   Realizovaním opatrenia sa prispeje k naplneniu potreby - Podpora 

podnikateľskej základne územia, konkrétne podpore rozvoja sluţieb a potrebe - 

Podpora a rozvoj cestovného ruchu,  a to podporou podnikania v cestovnom 

ruchu. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti  

oprávnené činnosti:  

 zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, 

samostatne zárobkovo činných osôb a druţstiev 

Oprávnení 

prijímatelia 

Samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými 

prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH 

Mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú 

oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými 

prijímateľmi z OP RH 

Intenzita pomoci  55  % 

45  % - prijímateľ  

Oprávnené výdavky 

Oprávnené sú výdavky na: 

 obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby  pracovných miest 

 nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením 

obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových sluţieb 

 podporu marketingových aktivít 

 podporu miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie 

na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 100 000 Eur z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt 

Finančný plán   

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

Malokarpatské 

partnerstvo o.z. 282 586,40 155 417,00  - 127 159,40  
- 

Spolu 
282 586,40 155 417,00 - 127 159,40  

- 
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Princípy pre 

stanovenie 

výberových 

a hodnotiacich 

kritérií / Hlavné 

zásady výberu 

operácií 

 

Počas doby udrţateľnosti projektu nesmie dôjsť k zásadnému poklesu 

zamestnanosti v podniku vo vzťahu k podporeným aktivitám projektu. 

Zvýhodnené budú tie projekty, ktorých výsledkom je vytvorenie najmenej 

jedného pracovného miesta.  

Zvýhodnené budú tie projekty, ktorých aktivity sa týkajú podpory výrobkov a 

sluţieb, ktoré sú pre trh nové alebo výrobkov a sluţieb, ktoré sú nové pre podnik 

(inovácie). 

Projekt uplatňuje zásadu „znečisťovateľ platí“. 

 

 
Merateľné 

ukazovatele projektu 

 

 

Kód/I

D 
Názov/Ukazovateľ 

Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.1 
Počet podporených 

podnikov 
počet 0 

 

2 

5.1.1 Celkové investície Eur 0 
282 576,40 

5.1.1 

Nárast 

zamestnanosti v 

podporovaných 

podnikoch 

počet 0 4 

5.1.1 

Počet podnikov, 

ktoré dostávajú 

podporu s cieľom 

predstaviť 

výrobky, ktoré sú 

pre firmu nové 

počet 0 1 

5.1.1 

Počet podnikov, 

ktoré dostávajú 

podporu s cieľom 

predstaviť 

výrobky, ktoré sú 

pre trh nové 

počet 0 1 

 

Indikatívny 

harmonogram výziev 
1.11.2017 – 31.6.2022  

Názov opatrenia  Opatrenie C.2.1 - Financovanie prevádzkových nákladov  Malokarpatského 

partnerstva spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD 

Priradenie 

k špecifickému cieľu 

IROP 

5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a 

inovácií 
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Ciele opatrenia  Cieľom opatrenia je efektívny chod Malokarpatského partnerstva o.z. 

Zdôvodnenie výberu 

Realizovaním opatrenia sa prispeje k čiastkovému naplneniu všetkých potrieb 

Malokarpatského partnerstva o.z., keďţe opatrením sa zabezpečuje chod celej 

MAS a riadenie a uskutočňovanie stratégie CLLD.   

Rozsah a oprávnené 

činnosti  

oprávnené činnosti: 

 financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením 

a uskutočňovaním stratégie CLLD 

Oprávnení 

prijímatelia 
Miestna akčná skupina (územie menej rozvinutého regiónu) 

Intenzita pomoci  95%  

Prijímateľ – 5% 
Oprávnené výdavky  personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné, 

poistenie) 

 vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, 

semináre, workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov 

projektov), ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD 

 náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS 

na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych 

sietí, ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo 

európskych sieťach MAS 

 finančné náklady (napr. bankové poplatky) 

 náklady vynaloţené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu 

stratégií CLLD (na úrovni MAS) 

 nepriame výdavky  

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

Celkové náklady na prevádzkové náklady a náklady na oţivenie nesmú 

presiahnuť 20% celkových nákladov, ktoré vznikli v rámci implementácie 

stratégie miestneho rozvoja 

Finančný plán   

 

 

 

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

Malokarpatské 

partnerstvo o.z. 
201 518,00  

191 442,00  - 10 076,00 - 

Spolu 201 518,00  
191 442,00  - 10 076,00 

- 

 

Princípy pre 

stanovenie 

výberových 

a hodnotiacich 

kritérií / Hlavné 

zásady výberu 

operácií 

- 
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Merateľné 

ukazovatele projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.1a 

Počet podporených 

projektov 

Malokarpatského 

partnerstva o.z. 

Počet 0 15  

 

Indikatívny 

harmonogram výziev 
- 

 

Časť B.)   

Opatrenie PRV -   akčný plán  pre  dodatočnú výkonnostnú alokáciu 

Názov opatrenia  

Opatrenie A.1.1 - 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  

k fokusovej oblasti 

PRV 

6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

Oprávnené činnosti: 

výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne 

odpadových vôd, výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, 

chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a 

údrţba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. V prípade 

investícií do miestnych komunikácii, tie budú umoţnené len v malom rozsahu a za 

predpokladu, ţe prispievajú k oţiveniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môţe 

zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú 

prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného 

ruchu a pod.); , zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, 

námestí, parkov a pod. 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  373 000,00 373 000,00 - 

VR - - - 

Spolu 373 000,00 373 000,00 - 
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Názov opatrenia  

Opatrenie A.1.2- Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

miestnych základných sluţieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 

a súvisiacej infraštruktúry  

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

oprávnené činnosti: 

 Aktivita 1: 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; 

 Aktivita 2: investície zamerané na zriadenie nových domov smútku, ich 

prístavbu, prestavbu, rekonštrukciu a modernizáciu, vrátane ich okolia; 

 Aktivita 3: investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – 

investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. 

opusteného odpadu; 

 Aktivita 4: 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. 

 Aktivita 5: investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou 

energie –len ako súčasť investícií do miestnych služieb (len obecné úrady, 

škôlky a kultúrne domy). 

 Aktivita 6: investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti 

vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných 

bezpečnostných prvkov) 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  358 600,00 358 600,00 - 

VR - - - 

Spolu 358 600,00 358 600,00 - 

 

Názov opatrenia  
Opatrenie A.1.3 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických 

informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné vyuţitie  

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

oprávnené činnosti: 

 Aktivita 1: investície súvisiace 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.; 

 Aktivita 2: investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií 
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a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie 

drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, 

KIOSKy a pod.; 

 Aktivita 3: investície zamerané na budovanie, rekonštrukciu 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. 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  192 733,00 192 733,00 - 

VR - - - 

Spolu 192 733,00 192 733,00 - 

 

Názov opatrenia  
 

Opatrenie B.1.1- Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov  

Priradenie k  

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 

3A- Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie 

do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania 

hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych 

dodávateľských reťazcoch, skupín výrobcov a medziodvetvových organizácií 

5C - Uľahčenie dodávok a vyuţívania obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších 

produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely bioekonomiky 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

Prostredníctvom opatrenia sa investuje do hmotného majetku, čo zvýši celkovú 

výkonnosť a udrţateľnosť poľnohospodárskeho podniku ako aj činnosti týkajúce sa 

spracovania alebo vyuţívania obnoviteľných zdrojov energie.  

Podpora bude realizovaná v nasledujúcich oblastiach: 

7. Špeciálna rastlinná výroba 

8. Ţivočíšna výroba 

9. Zníţenie záťaţe na ţivotné prostredie vrátane technológii na zniţovanie emisií 

skleníkových plynov 

10. Skladovacie kapacity a pozberová úprava a oblasť odbytu 

11. Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou 

organických a anorganických (priemyselných) hnojív a ostatných substrátov s 

cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej 

degradáciou 

12. Biomasa, zaloţenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých 

energetických plodín, investície súvisiace s energetickým vyuţitím biomasy 

v spojitosti s investíciami v ostatných oblastiach 

oprávnené činnosti: 

U všetkých veľkostných druhov fariem, pre mladých a malých farmárov a pre začínajúce 
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farmy: 

 investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v ţivočíšnej výrobe a 

špeciálnej rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým 

súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a 

technologického vybavenia ţivočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby 

vrátane strojov a náradia 

 investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít 

a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým vyuţitím biomasy na 

výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt 

 investície spojené s o zavádzaním inovatívnych technológii v súvislosti 

s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a 

ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti 

pôdy a ochrany pred jej degradáciou 

 investície do zlepšenia odbytu 

 investície do zníţenia záťaţe na ţivotné prostredie vrátane technológii v 

súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie 

 investície na zaloţenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých 

energetických plodín na poľnohospodárskej pôde 

 investície spojené s vyuţitím biomasy z odpadu vzniknutého primárne zo 

ţivočíšnej výroby 

Rozsah činností: 

1. Špeciálna rastlinná výroba: 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špeciálnej 

rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska; 

 Investície do obstarania technického a technologického vybavenia špeciálnej 

rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia slúţiacich na pestovanie, aplikáciu 

prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a 

pozberovú úpravu; 

 investície do objektov na vyuţívanie geotermálnej energie na vykurovanie 

skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku vrátane súvisiacich 

investičných činnosti. 

2. Ţivočíšna výroba: 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov ţivočíšnej 

výroby vrátane prípravy staveniska; 

 Investície do obstarania technického a technologického vybavenia ţivočíšnej 

výroby vrátane strojov a náradia slúţiacich aj na zber objemových krmív, 

uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami; 

 Investície do zavádzania technológií na výrobu energie energetickou 

transformáciou biomasy vyprodukovanej primárne v rámci ţivočíšnej výroby s 

doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej 

pôde (nevyuţitej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy z 

poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov. 

3. Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických 

a priemyselných hnojív a ostatných substrátov s cieľom lepšenia kvalitatívnych vlastností 

a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou 

 Investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou 

aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy. 

4. Zlepšenie odbytu 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho 

vnútorného vybavenia: na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci 

areálu daného podniku. (V prípade sektora „hrozno a víno“ sú neoprávnenými 

investíciami investície do nákupu vnútorného vybavenia pre predajné a 

prezentačné priestory v rámci výrobného podniku) 
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5. Zaloţenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín 

 Náklady na zaloţenie porastov rýchlorastúcich drevín a iných trvalých 

energetických plodín na poľnohospodárskej pôde. 

6. Skladovacie kapacity a pozberová úprava 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít 

a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým vyuţitím biomasy na 

výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt. 

7. Zníţenie záťaţe na ţivotné prostredie vrátane technológii na zniţovanie emisií 

skleníkových plynov v spojitosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie: 

 Investície do nových technológií na zniţovanie emisií skleníkových plynov 

v ustajnení hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom 

kvality produkcie; 

 Investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie 

s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej ţivočíšnej 

výroby (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrţí alebo ţúmp) v súvislosti s 

rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie; 

 Investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe a 

do objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáţe a siláţe v 

súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie. 

8. Investície spojené s vyuţitím biomasy vyprodukovanej primárne v rámci ţivočíšnej 

výroby s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej 

pôde (nevyuţitej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, 

vlastnej výroby potravinárskych výrobkov: 

 investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na energetické 

vyuţívanie biomasy na výrobu tepla a vykurovanie s max. tepelným výkonom 

do 500 kWt; 

 investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na energetické 

vyuţívanie biomasy na výrobu elektriny a tepla spaľovaním bioplynu 

vyrobeného anaeróbnou fermentáciou, s max. elektrickým výkonom do 500 

kWe; 

investície na výrobu biomasy pre technické a energetické vyuţitie 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  231 081,00 115 540,50 115 540,50 

VR - - - 

Spolu 231 081,00 115 540,50 115 540,50 

 

Názov opatrenia  
Opatrenie B.1.2 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych 

činností  

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

6A - Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj  vytvárania 

pracovných miest 
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Rozsah a oprávnené 

činnosti 

Podpora bude teda realizovaná v oblastiach: 

3. Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou 

4. Činnosti spojené s poskytovaním sluţieb pre deti, seniorov a občanov so 

zníţenou schopnosťou pohybu 

 

Oprávnené činnosti: 

  oblasť 1 

- činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na 

vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok 

na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov. 

- oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia 

existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyuţívaných objektov na ubytovacie 

zariadenie a to s kapacitou od 5 do 30 lôţok,v nadväznosti na vytvorenie alebo 

modernizáciu areálu na rozvoj rekreačných a relaxačných činností 

 

 oblasť 2 

- činnosti spojené s poskytovaním sluţieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so 

zníţenou schopnosťou pohybu. V rámci danej oblasti je moţné sa zamerať aj na terapie 

(hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a pod., ktoré prispievajú k 

rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spoločenského ţivota, zvýšeniu motoriky 

cieľovej skupiny. 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  288 851,25 115 540,50 173 310,75 

VR - - - 

Spolu 288 851,25 115 540,50 173 310,75 

 

Názov opatrenia  Opatrenie C.1.1 - Podpora na oţivenie a animácie MAS 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

Oprávnené činnosti 

 propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD; 

 výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, konferencie, 

workshopy pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj, zamerané na ich 

rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým 

spojených prác;  

 vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie vedomostí a 

zručností pri príprave projektov 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  64 190,00 64 190,00 - 
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VR - - - 

Spolu 64 190,00 64 190,00 - 

 

Opatrenia IROP -   akčný plán  pre  dodatočnú výkonnostnú alokáciu 

Názov opatrenia  

Opatrenie A.1.4 - Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti dopravného prepojenia a 

dostupnosti sídel, v oblasti sociálnych sluţieb a komunitných sluţieb a v oblasti 

vzdelávania 

Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.2 - Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich 

zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

oprávnené činnosti: 

Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti dopravného prepojenia a dostupnosti sídel 

 výstavba, modernizácia, rekonštrukcia  zastávok, staníc, parkovísk, na linkách 

prepájajúcich obec s mestom 

 nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel 

prispôsobených osobám s obmedzenou moţnosťou pohybu a orientácie 

 zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu 

osôb do a zo zamestnania alebo k verejným sluţbám (napr. trasy vedúce k 

vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v obciach a mestách) vrátane 

investícií do doplnkovej cyklistickej infraštruktúry vrátane odpočívadiel, 

chránených parkovísk pre bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod., 

Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti sociálnych sluţieb a komunitných sluţieb 

 zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení 

pre poskytovanie komunitných sociálnych sluţieb vrátane materiálno-

technického vybavenia 

  zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych sluţieb 

 rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych sluţieb 

 infraštruktúra komunitných centier 

Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti infraštruktúry vzdelávania 

 vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových učební 

ZŠ 

 skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení 

 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  725 228,50 688 967,00 36 261,5 

VR - - - 

Spolu 725 228,50 688 967,00 36 261,5 
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Názov opatrenia  
Opatrenie B.1.3 - Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, 

samostatne zárobkovo činných osôb, druţstiev 

Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

oprávnené činnosti:  

 zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne 

zárobkovo činných osôb a druţstiev 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  328 082,30 295 274,00 32 808,30 

VR - - - 

Spolu 328 082,30 295 274,00 32 808,30 

 

Názov opatrenia  
Opatrenie C.2.1 - Financovanie prevádzkových nákladov  Malokarpatského partnerstva 

spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD 

Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

oprávnené činnosti: 

 financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením 

a uskutočňovaním stratégie CLLD 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  382 884,30 363 740,00 19 144,30 

VR    

Spolu 382 884,30 363 740,00 19 144,30 

 

 

5.3  Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD 

5.3.1 Opis monitorovacích a hodnotiacich opatrení stratégie CLLD 

 

Vyhodnocovanie stratégie sa bude vykonávať v strednodobom horizonte v roku 2020 

(najneskôr 30.6. 2020)  a v roku 2023 po skončení implementácie stratégie. Predmetom 
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strednodobého hodnotenia je hodnotenia výstupov na úrovni rozvojových opatrení a 

hodnotenie výsledkov na úrovni špecifických cieľov stratégie. Predmetom hodnotenia na 

konci implementácie stratégie je hodnotenie výstupov na úrovni opatrení, hodnotenie 

výsledkov na úrovni špecifického cieľa a hodnotenie dopadov na úrovni strategických cieľov. 

Zber monitorovacích ukazovateľov zabezpečuje manaţér zdruţenia minimálne dvakrát ročne 

(pribliţne kaţdých 6 mesiacov), prípadne budú zberané priebeţne, t.j. z monitorovacích správ 

projektov od konečných prijímateľov.  Monitorovací výbor pripravuje a vypracováva 

hodnotiacu správu o implementácií stratégie. Hodnotiaca správa sa predkladá výkonnému 

výboru pre prerokovanie a vydanie stanoviska a následné schválenie/neschválenie. Sledované 

ukazovatele sa porovnajú v kaţdej správe s počiatočným stavom a s predchádzajúcim 

monitorovaním. V prípade odklonu od plnenia cieľov budú navrhnuté opatrenia, ktoré budú 

predloţené aj valnému zhromaţdeniu na prerokovanie a schválenie. Správy slúţia ako 

podklad pre strednodobé hodnotenie a  hodnotenie na konci implementácie stratégie. V 

prípade strednodobého hodnotenia  bude hodnotiaca správa slúţiť na sledovanie plnenia 

míľnikov implementácie stratégie CLLD, na základe ktorých je moţné posúdiť napĺňanie jej 

cieľov stratégie a bude obsahovať návrhy na zmeny v prípade zistenia odklonu od cieľov. V 

prípade záverečného hodnotenia na konci implementácie (2023) je jeho cieľom vyuţiť jeho 

výsledky pri zostavovaní novej stratégie CLLD - Malokarpatské partnerstvo. Zároveň je jeho 

cieľom vyhodnotiť dopady a efekty vyuţitia verejných a súkromných zdrojov v prospech 

cieľov stratégie a ich vplyvu na celkový rozvoj územia.   

Monitorovací výbor vykonáva tieţ hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci 

integrovanej stratégie rozvoja územia, pripravuje a vypracováva správy o monitoringu za 

ročné obdobie (predkladá PPA a RO pre IROP), vykonáva monitoring priebehu vecného a 

finančného plnenia projektov za ročné obdobie, monitoruje vyhodnotenie výziev za ročné 

obdobie spolupracuje s príslušnými orgánmi pri vykonávaní kontroly v priebehu čerpania 

podpory (PPA a RO pre IROP). 

Malokarpatské partnerstvo o.z. vypracováva kaţdoročne k 31.3 „Správu o implementácii 

stratégie CLLD“ v zmysle vypracovaného vzoru, ktorý zverejní gestor CLLD. 

Výročné správy o činnosti Malokarpatského partnerstva o.z. bude vykonávať orgán 

zodpovedajúci za administratívne záleţitosti – kancelária Malokarpatského partnerstva o.z.. 

Výročná správa bude obsahovať informácie o zdruţení, stanovené ciele stratégie CLLD 

s jednotlivými opatreniami, počet a popis jednotlivých výziev vyhlásených Malokarpatským 
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partnerstvom o.z. za daný rok, zoznam projektov podľa jednotlivých výziev, ďalšie aktivity 

zdruţenia (školenia, konferencie, prezentácie, podujatia a pod.), hospodárenie zdruţenia a 

zoznam členov a orgánov zdruţenia (s prípadnými zmenami). 

Účelom výberu cieľovej hodnoty ukazovateľov, bolo zabezpečiť ich kvalitné nastavenie a 

spôsob výpočtu tak, aby sa stali účinným nástrojom prispievajúcim k cieľom stratégie CLLD 

pre inteligentný, udrţateľný a inkluzívny rast , najmä prostredníctvom plnenia stanovených 

strategických  cieľov v rámci stratégie CLLD v oblasti infraštruktúry, poľnohospodárstva, 

zamestnanosti, cestovného ruchu, podpory podnikania, sociálnej inklúzie, vzdelávania a pod..  

 Úlohou výberu a výpočtu hodnoty ukazovateľov bola taktieţ snaha pomôcť 

malokarpatskému regiónu  nastaviť a zaviesť fungujúci monitorovací systém. Dôleţitou 

súčasťou pri výbere ukazovateľov, bolo aj posúdenie primeranosti finančných alokácií na 

jednotlivé opatrenia. Zber monitorovacích ukazovateľov zabezpečuje manaţér zdruţenia 

minimálne dvakrát ročne (pribliţne kaţdých 6 mesiacov), prípadne budú zberané priebeţne, 

t.j. z monitorovacích správ projektov od konečných prijímateľov.  

Samohodnotenie združenia 

Monitorovací výbor zostaví tabuľky sebahodnotenia a jednotlivé orgány Malokarpatského 

partnerstva o.z. budú pravidelne vyhodnocovať inštitucionálne zabezpečenie implementácie 

stratégie, a to konkrétne:  

 Implementácie stratégie CLLD vrátane 7 kľúčových znakov LEADER 

 Funkčnosť existujúcej organizačnej štruktúry zdruţenia  

 Funkčnosť manaţmentu  

 Flexibilitu, účinnosť a oprávnenosť rozhodovacích postupov o stratégii a projektoch  

 Schopnosť zdruţenia zabezpečiť implementáciu stratégie a projektov  

 Schopnosť zdruţenia zabezpečiť monitoring a hodnotenie projektov 

 Propagácie a vzdelávania členov MAS 

Tabuľky sebahodnotenia obsahujú informácie najmä o pravidelnosti zasadania, 

dodrţiavaní termínov, pripravenosť materiálov a podobne. Monitorovací výbor prekontroluje 

vyplnené tabuľky sebahodnotenia a v prípade negatívnych výsledkov, resp. zistenia 

nedostatkov Výkonný výbor prerokuje danú oblasť a na základe toho vykoná potrebné 

opatrenia na odstránenie problému. 
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Riziká implementácie stratégie CLLD 

Názov rizika 1: Nedosiahnutie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov 

Popis rizika 1:  Riziko nedosiahnutia plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov 

predstavuje komplexné riziko implementácie stratégie CLLD postavené na čiastkových 

zlyhaniach opatrení, a teda nenaplnení stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov 

jednotlivých opatrení.  

Opatrenie na elimináciu rizika 1: K implementácií stratégie CLLD bude MAS pristupovať 

zodpovedne a administratívne i realizačné zloţky budú dbať na dodrţiavanie harmonogramu 

a plánovaných aktivít. 

Názov rizika 2: Nedostatočné zabezpečenie ľudských zdrojov 

Popis rizika 2: Riziko nedostatočného zabezpečenia projektu v oblasti ľudských zdrojov. 

Riziko nezabezpečenia potrebných personálnych kapacít na kvalitnú implementáciu stratégie 

CLLD. 

Opatrenie na elimináciu rizika 2: Ľudské zdroje zodpovedné za implementáciu stratégie 

CLLD  budú zabezpečené v dostatočnom predstihu, a teda pred začatím samotnej 

implementácie stratégie CLLD. Tieto ľudské zdroje boli vyberané na základe určitých 

poţiadaviek na vzdelanie a prax, na základe čoho sa predpokladá vysoká kvalita vykonávanej 

práce a zodpovednosť voči kvalitnej implementácií stratégie CLLD.  Ľudské zdroje 

zodpovedné za implementáciu stratégie CLLD sú manaţéri MAS a výkonný orgán MAS. 

Názov rizika 3:  Finančná stabilita verejného sektora 

Popis rizika 3: Riziko finančnej stability verejného sektora z hľadiska schopnosti 

spolufinancovania projektov a realizovanie vybraných opatrení stratégie CLLD 

Opatrenie na elimináciu rizika 3: Verejný sektor zdruţenia zastúpený obcami je finančne 

stabilný, nakoľko ţiadna z obcí nie je v nútenej správe a všetky obce hospodária efektívne, 

a teda predpoklad ohrozenia finančnej stability verejného sektora zdruţenia je minimálny. 

5.3.2 Monitorovacie ukazovatele 

 

Povinné ukazovatele na úrovni programov PRV a IROP 

Tabuľka 43: 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 sluţieb  25 978 

Počet obyvateľov podporenej MAS 28 865 

Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (LEADER/PRV) 7  
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(oblasť zamerania 6B) 
 

Tabuľka 44: 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) 

608 113 

 

Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora pri prevádzkových 

nákladoch a oţivení - (len časť z PRV) 

33 784 

 

 

Tabuľka 45: Povinné ukazovatele na úrovni IROP 2014-2020 

Názov ukazovateľa výstupu 
Merná 

jednotka 

Cieľová hodnota v 

roku 2023 

Počet podporených podnikov podnik 2  

Zamestnanosť v podporených podnikoch FTE 4  

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom 

predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové 

podnik 
1  

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom 

predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové 

podnik 
1  

Počet nových sluţieb a prvkov verejnej 

infraštruktúry 

počet 
12  

 

Povinné ukazovatele na úrovni fokusových oblastí PRV a špecifických cieľov IROP 

Tabuľka 46: Povinné ukazovatele na úrovni fokusových oblastí PRV 

Fokusová oblasť Názov ukazovateľa 

Cieľová 

hodnota v roku 

2023 

2A Počet poľnohospodárskych podnikov, ktoré z 

programu rozvoja vidieka získali podporu na 

investície do reštrukturalizácie alebo modernizácie 

2 

3A Počet podporovaných poľnohospodárskych 

podnikov, ktoré dostávajú podporu na účasť na 

systémoch kvality, miestnych trhoch/krátkych 

dodávateľských reťazcoch, a skupín výrobcov 

1 

5C Počet investičných operácií do výroby energie z 

obnoviteľných zdrojov 
1  

6A Počet vytvorených pracovných miest 

v podporovaných projektoch 
7  

6B Percentuálny podiel vidieckeho obyvateľstva, ktoré 

má prospech zo zlepšenia sluţieb/infraštruktúry 
90 
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Tabuľka 47: Povinné ukazovatele na úrovni špecifických cieľov IROP 

Špecifický 

cieľ IROP 
Aktivita 

Projektové ukazovatele 

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Cieľová 

hodnota 

v roku 

2023 

5.1.1 

Financovanie 

prevádzkových 

nákladov MAS 

spojených s riadením 

uskutočňovania stratégií 

CLLD 

Počet podporených MAS počet 1 

Zakladanie nových a 

podpora existujúcich 

mikro a malých 

podnikov, samostatne 

zárobkovo činných 

osôb, druţstiev 

Nárast zamestnanosti 

v podporovaných podnikoch 
FTE 4  

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s cieľom 

predstaviť výrobky, ktoré sú 

pre firmu nové 

počet 1  

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu s cieľom 

predstaviť výrobky, ktoré sú 

pre trh nové 

počet 1  

Počet podnikov, ktorým sa 

poskytuje podpora 
počet 2 

5.1.2 všetky aktivity 

Počet nových sluţieb a 

prvkov verejnej 

infraštruktúry 

počet 12  

 

Vlastné ukazovatele 

Tabuľka 48: Vlastné ukazovatele 

Názov ukazovateľa Merná jednotka 

Cieľová 

hodnota 

v roku 

2023 

Hodnota projektov, ktorých výsledky alebo dopady 

sa dotýkajú cieľov stratégie CLLD 
Eur 1 126 135 

Špecifický cieľ A1 – Rozvinutá obecná infraštruktúra 

Počet podporených projektov obecnej infraštruktúry počet 8  

Percento obyvateľov, ktorí majú úţitok  z obnovenej 

obecnej infraštruktúry 
% 90 

Počet podporených projektov v oblasti rozvoja 

cestovného ruchu 
počet 2  

Opatrenie A.1.1 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z 

obnoviteľných zdrojov a úspor energie 

Percento obyvateľov spokojných s výsledkami projektu % 90 
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Celkové investície Eur 205 200 

Opatrenie A.1.2- Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

miestnych základných sluţieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 

a súvisiacej infraštruktúry 

Percento obyvateľov spokojných s výsledkami projektu % 90 

Celkové investície Eur 200 200 

Opatrenie A.1.3 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických 

informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné vyuţitie 
Percento obyvateľov spokojných s výsledkami projektu % 90 
Celkové investície Eur 81 101 

Opatrenie A.1.4 - Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti dopravného prepojenia a 

dostupnosti sídel, v oblasti sociálnych sluţieb a komunitných sluţieb a v oblasti 

vzdelávania 

Percento obyvateľov spokojných s výsledkami projektu % 90 

Celkové investície Eur 381 690 

Špecifický cieľ B1 – Kvalitné podnikateľské prostredie 

Počet podporených poľnohospodárskych podnikov  počet 2 

Počet podporených nepoľnohospodárskych 

podnikateľských subjektov 
počet 4  

Počet novovzniknutých pracovných miest počet 11  

Počet novovzniknutých pracovných miest 

obsadených zraniteľnými skupinami obyvateľov 
počet 4  

Opatrenie B.1.1- Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 

Celkové investície Eur 121 611 

Počet podporených poľnohospodárskych podnikov počet 2 

Opatrenie B.1.2 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych 

činností 
Celkové investície Eur 135 125 

Počet podporených zariadení cestovného ruchu počet 2 

Opatrenie B.1.3 - Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, 

samostatne zárobkovo činných osôb, druţstiev 

Počet podporených podnikov počet 2 

Celkové investície Eur 282576,40 

Špecifický cieľ C1 – Animácie Malokarpatského partnerstva o.z. 

Počet animačných a podporných aktivít  počet 3  

Opatrenie C.1.1 - Podpora na oţivenie a animácie MAS 

Celkové investície Eur 33 784 

Špecifický cieľ C2 – Chod Malokarpatského partnerstva o.z. 

Počet podporených projektov Malokarpatského 

partnerstva o.z. 
počet 15  

Opatrenie C.2.1 - Financovanie prevádzkových nákladov  Malokarpatského partnerstva 

spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD 
Počet podporených projektov Malokarpatského partnerstva Počet 15 

  

 



 

145 
 

6 Finančný rámec 

6.1 Financovanie stratégie CLLD 

 

Výpočet finančnej alokácie na Stratégiu CLLD – Malokarpatské partnerstvo 

Pridelená alokácia na stratégiu CLLD sa skladá z fixnej a variabilnej zloţky. Pridelená 

alokácia je tvorená z finančných prostriedkov EPFRV + EFRR a prostriedkov štátneho 

rozpočtu na spolufinancovanie. V danej alokácii sú okrem výdavkov na vykonávanie operácií 

v rámci stratégie CLLD zahrnuté aj výdavky týkajúce sa prevádzkových nákladov na chod 

MAS a náklady v súvislosti s oţivovaním stratégie CLLD. 

Fixná zloţka : 350 000 Eur  

Variabilná zloţka :  1 001 361 Eur (výška variabilnej zloţky je niţšia ako stanovená výška 

variabilnej zloţky na základe údajov z prílohy č.4 výzvy 21/PRV/2017 o 131,13 Eur, 

z dôvodu prehľadnejšej administrácie) Výpočet max. variabilnej zloţky (podľa vzorca zo 

Systému riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 -2020) :  

= (počet obyvateľov MAS *X) + (rozloha územia MAS *Y) + (počet obcí MAS *W) 

= (28 865  * 9,66) + (380,29 * 1150,61) + (23 * 12 395,25) 

= 278 835,9  + 437 565,48 + 285 090,75 

=  1 001 492,13 (Eur) 

 

 
Tabuľka 49: Celkové zdroje z PRV a IROP 

 SPOLU EUR 

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP (EFRR) 

(základná alokácia podľa vzorca pre MAS v súlade 

s kapitolou 6.4 Systému riadenia CLLD), z toho: 

1 351 361 

 

Operácie v rámci implementácie stratégie CLLD 1 126 135 

 

Chod MAS a animácie 225 226 
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Tabuľka 50: Celkové zdroje z PRV a IROP rozdelené podľa fondov 

 
Fond 

Typ 

regiónu 
Spolu v EUR 

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP 

(EFRR) (základná alokácia podľa vzorca pre 

MAS v súlade s kapitolou 6.4 Systému 

riadenia CLLD), z toho: 

EPFRV 

+ 

EFRR 

menej 

rozvinutý 

 

1 351 361 

 

Operácie v rámci implementácie stratégie 

CLLD 

EPFRV 

+ 

EFRR 

menej 

rozvinutý 

1 126 135 

 

Chod  EFRR 
menej 

rozvinutý 

191 442 

 

Animácie EPFRV  
menej 

rozvinutý 

33 784 

 

 



Tabuľka 51: Rozdelenie zdrojov na jednotlivé typy výdavkov v rámci príslušných programov 

 región 
PRV IROP SPOLU 

EPFRV ŠR VZ spolu EFRR ŠR VZ spolu fondy ŠR VZ spolu 

Operácie 

v rámci 

stratégie 
CLLD 

menej 

rozvinutý 

456 084,75 

 

152 028,25 

 

135 125,00 

 

743 238,00 

 

518 022,00 

 
- 

146 244,40 

 

664 266,40 

 

974 106,75 

 

152 028,25 

 

281 369,40 

 

1 407 504,40 

 

Chod 
menej 

rozvinutý 
- - - - 

191 442,00 
 

- 
10 076,00 

 
201 518,00 

 
191 442,00 

 
- 

10 076,00 
 

201 518,00 
 

animácie 
menej 

rozvinutý 

25 338,00 

 

8 446,00 

 
- 

33 784,00 

 
- - - - 

25 338,00 

 

8 446,00 

 
- 

33 784,00 

 

 Spolu 
481 422,75 

 

160 474,25 

 

135 125,00 

 

777 022,00 

 

709 464,00 

 
- 

156 320,40 

 

865 784,40 

 

1 190 886,75 

 
160 474,25 

291 445,40 

 

1 642 806,40 

 



 

 

6.2 Finančný plán pre opatrenia 

 
Tabuľka 52: Sumárna tabuľka finančného plánu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 53: Celkový pomer medzi fondmi na stratégiu 

   PRV (EPFRV) : IROP (EFRR) 

Stratégia CLLD mimo BSK (viac rozvinutý 

región): 54:46 

 
 
  

Opatrenie 

stratégie 

CLLD 
Fond Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

A.1.1 EPFRV 

menej 

rozvinutý 

región 

205 200,00 

 

153 900,00 

 

51 300,00 

 
- - 

A.1.2 EPFRV 

menej 

rozvinutý 

región 

200 200,00 

 

150 150,00 

 

50 050,00 

 
- - 

A.1.3 EPFRV 

menej 

rozvinutý 

región 

81 101,00 

 

60 825,75 

 

20 275,25 

 
- - 

A.1.4 EFRR 

menej 

rozvinutý 

región 

381 690,00 

 

362 605,00 

 
- 

19 085,00 

 
- 

B.1.1 EPFRV 

menej 

rozvinutý 

región 

121 611,00 

 

45 604,50 

 

15 201,50 

 

60 806,00 

 
- 

B.1.2 
EPFRV 

menej 

rozvinutý 

región 

135 125,00 

 

45 604,50 

 

15 201,50 

 

74 319,00 

 
- 

B.1.3 
EFRR 

menej 

rozvinutý 

región 

282 576,40 

 

155 417,00 

 
- 

127 159,40 

 
- 
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Tabuľka 54: Zameranie stratégie podľa sektorov 

Názov opatrenia stratégie CLLD Rozpočet na 

opatrenie 

Oprávnený 

prijímateľ – 

verejný sektor 

(označiť „X“) 

Oprávnený 

prijímateľ – 

neverejný 

sektor 

Opatrenie A.1.1 - Podpora na 

investície do vytvárania, 

zlepšovania alebo rozširovania 

všetkých druhov infraštruktúr 

malých rozmerov vrátane 

investícií do energie z 

obnoviteľných zdrojov a úspor 

energie 

205 200,00 

 
X  

Opatrenie A.1.2 : Podpora na 

investície do vytvárania, 

zlepšovania alebo rozširovania 

miestnych základných sluţieb pre 

vidiecke obyvateľstvo vrátane 

voľného času a kultúry a 

súvisiacej infraštruktúry  

200 200,00 

 
X  

Opatrenie A.1.3: Podpora na 

investície do rekreačnej 

infraštruktúry, turistických 

informácií a do turistickej 

infraštruktúry malých rozmerov 

na verejné vyuţitie 

81 101,00 

 
X  

Opatrenie A.1.4 - Rozvoj 

základnej infraštruktúry v oblasti 

dopravného prepojenia a 

dostupnosti sídel, v oblasti 

sociálnych sluţieb a komunitných 

sluţieb a v oblasti vzdelávania 

362 605,00 

 
X  

Opatrenie B.1.1- Podpora na 

investície do poľnohospodárskych 

podnikov  

60 806,00 

 
 X 

Opatrenie B.1.2 - Podpora na 

investície do vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych činností 

60 806,00 

 
 X 

Opatrenie B.1.3 - Zakladanie 

nových a podpora existujúcich 

mikro a malých podnikov, 

samostatne zárobkovo činných 

osôb, druţstiev 

155 417,00 

 
 X 

Celkový rozpočet podľa sektorov  

----------------

----------------

--------------- 

849 106,00 

 

277 029,00 

 

Percentuálny pomer zamerania 

stratégie  

----------------

----------------

--------------- 

75,4 % 24,6 % 
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7 Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosť 

7.1 Prínosy k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia 

 

Realizáciou opatrení Stratégie CLLD - Malokarpatské partnerstvo, sa v ekonomickej 

oblasti podporí najmä rozvoj cestovného ruchu a to prostredníctvom skvalitňovania turisticky 

zaujímavých objektov, rozvojom turistickej a rekreačnej infraštruktúry, budovaním náučných 

chodníkov a cyklotrás spolu s potrebným značením a pod. (Opatrenie A.1.3). Turistický 

potenciál územia Malokarpatského partnerstva o.z. sa tým obohatí a podporí sa atraktivita uţ 

exitujúcich turistických lákadiel. V oblasti sa nachádza mnoţstvo lokalít vhodných na ľahkú 

turistiku, rekreačné vychádzky, cyklotúry, mnoţstvo historicky zaujímavých objektov, ako sú 

zrúcaniny, zámky, kaštiele, parky, ale aj oblastné výnimočnosti akými je napr. jaskyňa Driny 

alebo Smolenický zámok. Podpora v tejto oblasti bude realizovaná s maximálnou moţnou 

ochranou ţivotného prostredia. V nadväznosti sa podporu turistickej infraštruktúry sa stratégia 

zameriava aj na podporu nepoľnohospodárskych činností, najmä na podporu ubytovacích 

zariadení, na ich rekonštrukciu a modernizáciu a taktieţ na podporu relaxačných činností 

v týchto zariadeniach (Opatrenie B.1.2). Realizáciou týchto zámerov by sa zvýšil počet 

návštevníkov v oblasti Malokarpatského partnerstva o.z., zvýšil by sa taktieţ počet osôb, 

ktoré by v ubytovacích zariadeniach prenocovali, vyuţívali by turistický potenciál územia 

a vytvárali by pozitívny ekonomický efekt. Podpora takýchto ubytovacích zariadení 

cestovného ruchu, by tak viedla aj k podpore zamestnanosti v cestovnom ruchu a v sluţbách. 

V oblasti ekonomického rozvoja sa Stratégia CLLD - Malokarpatské partnerstvo zameriava 

tieţ na podporu podnikateľskej základne územia, podporu zamestnanosti, výmenu 

podnikateľských skúseností a podporu marketingových aktivít podnikateľov (Opatrenie 

B.1.3). Ekonomická stránka poľnohospodárstva sa plánuje podporiť najmä zvýšením 

konkurencieschopnosti cez  nové efektívne technológie a podporou vyuţívania obnoviteľných 

zdrojov energie (Opatrenie B.1.1). Stratégia bude tieţ podporovať zapájanie znevýhodnených 

osôb do ekonomického rozvoja, ako ţien, zdravotne postihnutých či seniorov. Celkovo 

stratégia CLLD - Malokarpatské partnerstvo predpokladá vytvorenie aţ 11 nových 

pracovných miest do roku 2023.  

7.2 Prínosy k napĺňaniu cieľov PRV 

 

Realizáciou aktivít jednotlivých opatrení Stratégie CLLD - Malokarpatské partnerstvo sa 

budú postupne napĺňať jednotlivé ciele PRV SR 2014 – 2020. Cieľ PRV Posilnenie 
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konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva sa pomôţe naplniť 

podporou investícií do hmotného majetku poľnohospodárskych subjektov, ktoré zvyšujú 

celkovú výkonnosť a udrţateľnosť poľnohospodárskeho podniku (Opatrenie B.1.1). Podporou 

vyuţívania obnoviteľných zdrojov energie v tejto oblasti (podporou zelenej ekonomiky) 

a podporou nových technológií sa prispeje tieţ k cieľu PRV – udrţateľné vyuţívanie 

prírodných zdrojov  (Opatrenie B.1.1). Cieľ Vyváţený územný rozvoja vidieckej ekonomiky 

sa bude napĺňať prostrednístvom podpory nepoľnohospodárskych činnotí a podnikania, 

vytváraním a udrţiavaním pracovných miest, a najmä prostredníctvom podpory cestovného 

ruchu (Opatrenie B.1.2, Opatrenie B.1.3).  Tento cieľ bude dosahovaný aj za pomoci 

zlepšovania kvality ţivota na vidieku a podporou rozvoja vidieckych obcí cez rozvoj obecnej 

infraštruktúry. Konkrétne pôjde o rozvoj najmä technickej infraštruktúry, dopravnej 

infraštruktúry, ale aj infraštruktúry v oblasti kultúry, vzdelávania, voľného času, turizmu 

a v sociálnej oblasti (Opatrenie A.1.1, Opatrenie A.1.2, Opatrenie A.1.3, Opatrenie A.1.4). 

Stratégia taktieţ plánuje podporovať efektívne animačné činnosti zdruţenia, s cieľom 

kvalitnejšej implementácie Stratégie CLLD - Malokarpatské partnerstvo (Opatrenie C.1.1). 

Prínosy stratégie CLLD na podporu znevýhodnených skupín 

Malokarpatské partnerstvo o.z. je otvorené pre všetkých obyvateľov a svojimi aktivitami sa 

snaţí zabrániť diskriminácii znevýhodnených skupín a presadzuje rovnosť príleţitostí pre 

muţov a ţeny. V rámci prípravy Stratégie CLLD - Malokarpatské partnerstvo boli formou 

dotazníkovej ankety oslovení aj mladí ľudia, marginalizované rómske komunity, zdravotne 

postihnutí ľudia i seniori. Ţeny sú zastúpené v orgánoch zdruţenia aj v manaţmente 

zdruţenia, boli a aj sú výraznou podporou počas prípravy stratégie. Zraniteľné skupiny 

obyvateľstva akým sú znevýhodnené skupiny vrátane marginalizovaných rómskych komunít, 

dlhodobo nezamestnaní, zdravotne postihnutých ľudí, seniorov i mladých ľudí budú 

začleňované ekonomicky i sociálne do územného diania. Takéto začleňovanie bude 

realizované najmä prostredníctvom podpory poskytnutia pracovnej aktivity. Prostredníctvom 

podpory podnikania a podpory rozvoja sociálnej a vzdelávacej infraštruktúry sa plánuje 

vytvoriť 11 pracovných miest, z čoho by 4 boli obyvatelia, začleňujúci sa k zraniteľným 

skupinám obyvateľstva (Opatrenie B.1.2, Opatrenie B.1.3,). Činnosti spojené s poskytovaním 

sluţieb pre deti, seniorov a občanov so zníţenou schopnosťou pohybu v rámci Opatrenia 

B.1.2 prispejú k lepšiemu začleneniu týchto skupín obyvateľov do spoločenského ţivota na 

vidieku. Obce, zdruţenia a organizácie plánujú pri realizácií opatrení skvalitňujúcich ich 

prostredie a infraštruktúru vyuţiť aktivačné činnosti marginalizovaných rómskych komunít 
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a dlhodobo nezamestnaných formou menších obecných sluţieb pre obec. Ďalší prínos bude 

taktieţ zabezpečený prostredníctvom aplikovania sociálneho aspektu pri verejnom 

obstarávaní v rámci realizácií opatrení stratégie CLLD. 

Princípy ochrany a zlepšenia ţivotného prostredia 

Pri implementácií stratégie CLLD  sa bude dbať na zachovanie a obnovu prírodného 

bohatstva, kultúrneho rázu a ekologickej stability regiónu a na zvýšenie environmentálneho 

povedomia. Stratégia CLLD - Malokarpatské partnerstvo podporuje a zohľadňuje ochranu 

ţivotného prostredia. Priamo podporuje ochranu prostredia prostredníctvom opatrení, ktoré 

zahŕňajú aktivity na odstraňovanie čiernych skládok odpadu (Opatrenie A.1.2), dobudovanie 

kanalizačnej a vodovodnej siete (Opatrenie A.1.1). Pri zveľaďovaní prostredia obcí sa plánuje 

tieţ prihliadať na potrebu existencie trávnatých plôch a zelenej infraštruktúry celkovo. 

Aktivity v oblasti podnikania budú taktieţ zohľadňovať potrebu ochrany ţivotného prostredia, 

a to najmä vyuţívaním nových úspornejších technológií a systémov a vyuţívaním 

obnoviteľných zdrojov energie v oblasti poľnohospodárstva (Opatrenie B.1.1). Rozvoj 

cestovného ruchu v oblasti Malokarpatské partnerstva o.z. sa plánuje zabezpečovať v súlade 

s ochranou ţivotného prostredia, podporovaním cykloturistiky a efektívnym vyuţitím 

prírodného potenciálu (Opatrenie A.1.3).  

 

 

7.3 Prínosy k napĺňaniu cieľov IROP 

 

Globálny cieľ IROP 2014 – 2020 , ktorý je prispieť k zlepšeniu kvality ţivota a zabezpečiť 

udrţateľné poskytovanie verejných sluţieb s dopadom na vyváţený a udrţateľný územný 

rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdrţnosť regiónov, miest a obcí stratégia napĺňa 

prostredníctvom realizácie svojich opatrení. Tematický cieľ IROP 2014- 2020 - Podpora 

sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii sa bude čiastkovo 

napĺňať prostredníctvom napĺňania špecifických cieľov IROP. Špecifický cieľ Prioritnej osi 5 

- Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií sa plánuje 

podporiť najmä prostredníctvom podpory poľnohospodárstva, poporou 

nepoľnohospodárskych činností, najmä cestovného ruchu v oblasti podnikania mikro 

a mlaých podnikov na vidieku (Opatrenie B.1.1, Opatrenie B.1.2, Opatrenie B.1.3). Zlepšenie 
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udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných 

sluţbách a vo verejných infraštruktúrach je naplánované prostredníctvom podpory vybavenia 

obcí potrebnou infraštruktúrou, či uţ v oblasti dopravy, technickej infraštruktúry, v oblasti 

vzdelávania, kultúry alebo sociálnej sféry (Opatrenie A.1.1, Opatrenie A.1.2, Opatrenie 

A.1.4). K naplneniu týchto špecifických cieľov napomôţe tieţ efektívny chod zdruţenia 

(Opatrenie C.2.1).   

 

7.4 Synergie a doplnkovosť stratégie CLLD  

 

7.4.1. Popis iných stratégií, ktoré sa na danom území realizujú, resp. plánujú realizovať 

 

Na území Malokarpatského partnerstva o.z. sa realizujú nasledovné stratégie:  

Na národnej úrovni: 

 Program rozvoja vidieka  2014- 2020 

 Integrovaný regionálny operačný program 2014- 2020 

 Strategický plán rozvoja dopravenej infraštruktúry SR do roku 2020 

 Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 

 Operačný program Ľudské zdroje (2014-2020) 

 Operačný program Kvalita ţivotného prostredia ( 2014- 2020) 

Na regionálnej úrovni: 

 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho 

kraja na roky 2016 – 2020  

 Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014 – 2020 a 

Integrovaná územná stratégia udrţateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej 

oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014 – 2020 

 Stratégia rozvoja vidieka na území Trnavského samosprávneho kraja 
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Na miestnej úrovni: 

 Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja členských obcí (programy 

rozvoja obcí)  

Tabuľka 55: Programy rozvoja obcí a Územné plny obcí 

 
PHRaSR (Program 

rozvoja obce) 
Územný plán 

Biely Kostol Áno Áno (2014) 

Bíňovce rozpracovaný Áno (8/2008) 

Bohdanovce nad 

Trnavou 
Áno Áno (2013) 

Boleráz Áno (5/2015) Áno (5/2007, akt. 6/2009) 

Borová Áno Áno (2006, akt. 2015) 

Buková Áno Áno 

Dechtice Áno Áno 

Dlhá rozpracovaný Áno(2007, akt.2013) 

Dobrá Voda Áno Áno 

Dolná Krupá Áno (2014) Áno (2005, akt.2015) 

Dolné Orešany Áno Áno 

Horné Dubové - - 

Horné Orešany Áno (6/2008) Áno(8/2010,akt.2013) 

Kátlovce Áno (11/2009) Áno (10/2005) 

Košolná Áno Áno 

Lošonec Áno  Áno (akt.10/2015) 

Naháč Áno (8/2015) Nie 

Ruţindol Áno (5/2015) Áno 

Smolenice Áno Áno (10/2015) 

Suchá nad Parnou Áno, rozpracovaný Áno (2008, akt.2013) 

Šelpice Áno (8/2015) rozpracovaný 

Trstín Áno (6/2015) Áno (4/2010) 

Zvončín Áno Áno (2005, akt.2014) 

 

7.4.2. Synergie a komplementarity 

 

Stratégia CLLD - Malokarpatské partnerstvo je v súlade a s nasledovnými strategickými 

dokumentami: 

Národná stratégia regionálneho rozvoja 

 Inteligentný rast - vytvorenie hospodárstva zaloţeného na znalostiach a inovácii 

 Udrţateľný rast - podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho 

hospodárstva, ktoré efektívnejšie vyuţíva zdroje 

 Inkluzívny rast - podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré 

zabezpečí sociálnu a územnú súdrţnosť 
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Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 

 Strategický cieľ SD3: Zvýšenie kvality vozidlového parku a infraštruktúry verejnej a 

nemotorovej dopravy (Priorita SD3.6: Umoţnenie vyuţívania cyklistickej dopravy na 

cyklodopravné účely v mestách a obciach s dôrazom na nadväznosť na terminály a 

zastávky verejnej osobnej dopravy a tieţ na dopravu medzi obcami) 

Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 

 Zvyšovanie konkurencieschopnosti cestovného ruchu pri lepšom vyuţívaní jeho 

potenciálu, so zámerom vyrovnávať regionálne disparity a vytvárať nové pracovné 

príleţitosti (1h- Podporiť rozvoj cykloturistiky, pešej turistiky a vodnej turistiky na 

Slovensku, 3c- Konkurencieschopnosť národných a regionálnych produktov CR, 3d- 

Rozvíjať informačné a propagačno-prezentačné aktivity obcí, miest a regiónov, 3e) 

Zlepšenie vzhľadu Slovenska - zlepšenie stavu verejných priestorov miest a obcí, 

najmä prístupových komunikácií a centrálnych častí, 3h- Podporiť rozvoj domáceho 

cestovného ruchu, 3i- Skvalitniť navigáciu turistov a návštevníkov ) 

Operačný program Ľudské zdroje (2014-2020) 

 Špecifický cieľ 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), 

ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na 

trhu práce 

 Špecifický cieľ 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a zníţiť nezamestnanosť 

s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a 

zdravotne postihnuté osoby 

 Špecifický cieľ 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na 

podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, 

samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach 

 Špecifický cieľ 3.2.2 Zníţiť horizontálnu a vertikálnu rodovú segregáciu na 

pracovnom trhu a v príprave na povolanie 

 Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v 

spoločnosti, vrátane na trhu práce 

 Špecifický cieľ 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie 

 Špecifický cieľ 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť 

marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov 
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Operačný program Kvalita ţivotného prostredia ( 2014- 2020) 

 4.2 Podpora energetickej efektívnosti a vyuţívania energie z obnoviteľných zdrojov v 

podnikoch (PODNIKY) 

 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a vyuţívania 

energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných 

budov a v sektore bývania (BUDOVY) 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na 

roky 2016 – 2020  

 Trnavský samosprávny kraj – Konkurencieschopný a všestranne rozvinutý kraj 

efektívne vyuţívajúci všetky zdroje pri zachovaní prírodných, kultúrnych a 

historických hodnôt, pamiatok, kvality ţivota a ţivotného prostredia. Mobilizácia 

vnútorných zdrojov regiónu a získanie mimoregionálnych zdrojov pre realizovanie 

zámerov, spejúcich k rozvoju kraja 

 Špecifický cieľ 1.1.: Posilnenie konkurencieschopnosti ekonomiky a zlepšenie 

podnikateľského prostredia 

 Opatrenie 1.1.1 Vytváranie a rozširovanie kapacít pre vývoj produktov a 

sluţieb 

 Opatrenie 1.1.2 Budovanie infraštruktúry a rozvoj sluţieb v regióne 

 Špecifický cieľ 1.2.: Podpora výskumu, vývoja a inovácií  

 Opatrenie 1.2.1 Podpora inovácií v podnikoch a vo firmách, a to vo všetkých 

oblastiach hospodárstva 

 Špecifický cieľ 1.3.: Podpora rozvoja cestovného ruchu a športu 

 Opatrenie 1.3.1 Podpora tematicky orientovaných produktov a zvyšovanie 

kvality sluţieb a ľudských zdrojov 

 Opatrenie 1.3.2 Budovanie a obnova cyklotrás, turistických trás 

a modernizácia sluţieb pre uţívateľov 

 Opatrenie 1.3.3 Propagácia cestovného ruchu a jeho produktov 

 Opatrenie 1.3.5 Podpora podnikateľského prostredia v cestovnom ruchu 

 Špecifický cieľ 1.4 Verejná osobná a nemotorová doprava, prepájanie kraja s 

dopravnými sieťami a zlepšenie dopravnej dostupnosti regiónu 

 Opatrenie 1.4.5 Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií, chodníkov, 

kriţovatiek a dopravnej obsluţnosti 
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 Opatrenie 1.4.7 Celoročná bezpečná a udrţiavaná cestná sieť v kraji  

 Špecifický cieľ 1.6 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s 

dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému a podpora regionálnej a 

miestnej mobility  

 Opatrenie 1.6.2 Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy na území 

TTSK 

 Opatrenie 1.6.6 Zmiernenie negatívnych dopadov cestnej premávky na 

obyvateľov miest a obcí a zvýšenie kvality ich ţivota 

 Špecifický cieľ 1.7 Podpora poľnohospodárstva a rozvoja vidieka  

 Opatrenie 1.7.1 Podpora miestnych stratégií rozvoja a spolupráce na vidieku 

 Opatrenie 1.7.2 Rozvoj poľnohospodárskych samostatne hospodáriacich 

subjektov, biohospodárstva, lesného a rybného hospodárstva, podpora rozvoja 

mikropodnikov a malého a stredného podnikania na vidieku 

 Opatrenie 1.7.3 Podpora verejno - súkromných partnerstiev a miestnych 

akčných skupín a mikroregiónov 

 Opatrenie 1.7.5 Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov, 

modernizácia infraštruktúry, spracovanie a uvádzanie na trh 

poľnohospodárskych výrobkov, podpora ekologického poľnohospodárstva 

 Opatrenie 1.7.8 Podpora spolupráce subjektov, pôsobiacich v 

poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka 

 Opatrenie 1.7.9 Podpora investícií do nepoľnohospodárskych činností na 

vidieku 

 Opatrenie 1.7.10 Podpora miestneho rozvoja v rámci iniciatívy Leader 

a ďalších relevantných programov a platforiem 

 Špecifický cieľ 2.1 Vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj vzdelávania  

 Opatrenie 2.1.3 Skvalitnenie predprimárneho, primárneho a stredoškolského 

vzdelávania a zvýšenie atraktívnosti odborného vzdelávania 

 Špecifický cieľ 2.2 Zvyšovanie zamestnanosti všetkých vekových skupín obyvateľstva 

v produktívnom veku za účelom minimalizácie nezamestnanosti v regióne  

 Opatrenie 2.2.1 Zvýšenie zamestnanosti, zamestnateľnosti a zníţenie 

nezamestnanosti s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko 

kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnutých osôb 

 Špecifický cieľ 2.3 Podpora poskytovania sociálnych sluţieb a sociálna inklúzia 
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 Opatrenie 2.3.1 Skvalitňovanie poskytovania sociálnych sluţieb 

 Opatrenie 2.3.7 Výstavba, rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia 

existujúcich sociálnych zariadení, zabezpečenie materiálno - technického 

vybavenia zariadení, vrátane motorových vozidiel a garáţí 

 Špecifický cieľ 2.5 Zachovanie kultúrneho dedičstva a zabezpečenie rozvoja kultúry, 

kultúrnych a osvetových zariadení, zachovanie kultúrnych a ľudových tradícií kraja 

 Opatrenie 2.5.1 Podpora budovania, rekonštrukcie a modernizácie kultúrnych a 

osvetových zariadení kraja 

 Opatrenie 2.5.5 Zabezpečenie a podpora spolupráce pre voľnočasové kultúrne 

a umelecké aktivity 

 Špecifický cieľ 3.3 Skvalitnenie nakladania s odpadmi 

 Opatrenie 3.3.1 Podpora systému zberu, separácie a zneškodňovania / 

zhodnocovania odpadu a odstraňovanie environmentálnych záťaţí 

 Špecifický cieľ 3.4 Efektívne vyuţívanie prírodných zdrojov, ekosystémov a 

ekosystémových sluţieb, starostlivosť o pôdu a lesy 

 Opatrenie 3.4.3 Zlepšenie stavu ţivotného prostredia v obciach a mestských 

oblastiach 

 Špecifický cieľ 3.5  Vytváranie vhodných podmienok pre výrobu, energetickú 

efektívnosť a distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov 

 Opatrenie 3.5.1 Podpora energetickej efektívnosti a vyuţívania energie z 

obnoviteľných zdrojov 

  Opatrenie 3.5.2 Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov a 

bytových domov 

 

Stratégia rozvoja vidieka na území Trnavského samosprávneho kraja 

 1.3.1 - Rozvoj a vyuţitie miestneho rozvojového potenciálu 

 2.1.5 - Ekologizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

 2.2.3 - Prezentácia a propagácia vidieckeho turizmu  

 3.2.1 - Rozvoj podmienok pre spoločenský ţivot obce 

 3.2.2 - Modernizácia výchovno-vzdelávacích zariadení  

 3.3.1 - Obnova a rozvoj obecných priestranstiev a oddychových zón 

 3.3.2 - Trvalo udrţateľné vodné hospodárstvo 
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 3.4.1 - Dopravná obsluţnosť vidieckych oblastí 

Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014 – 2020 a 

Integrovaná územná stratégia udrţateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti 

krajského mesta Trnava na roky 2014 – 2020 

 Špecifický cieľ 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 

dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených 

osôb 

 Špecifický cieľ č. 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v MŠ 

 Špecifický cieľ č. 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií ţiakov základných škôl 

 Špecifický cieľ 3.1 Stimulovanie podpory udrţateľnej zamestnanosti a tvorby 

pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia 

priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií 

 Špecifický cieľ č. 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a 

mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a 

adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, ako aj zavádzaním 

systémových prvkov zniţovania znečistenia ovzdušia a hluku 

 

 

7.5 Popis multiplikačných efektov  

 

Implementáciou stratégie CLLD a projektmi sa vznikne multiplikačný efekt, ktorý 

mobilizuje verejné aj súkromné zdroje a prispieva k prehĺbeniu spolupráce medzi subjektmi 

verejnej správy navzájom a verejnou správou a podnikateľským a neziskovým sektorom a 

občanmi (verejnosťou). 

Úspešná realizácia stratégie CLLD významne zvýši konkurencieschopnosť 

Malokarpatského partnerstva o.z. ako regiónu s osobitou pridanou hodnotou. Implementácia 

stratégie CLLD a jednotlivých projektov bude mať značný dopad nie len na ekonomický 

rozvoj regiónu ale i sociálny rozvoj. Z hľadiska ekonomického rozvoja pôjde o pozitívny 

multiplikačný efekt vytvorený podporou podnikateľských subjektov na území zdruţenia, 

podporou zamestnanosti v dotknutom území a v neposlednom rade revitalizáciou členských 

obcí, ich majetku i ţivotného prostredia. Projekty v oblasti skvalitnenia infraštruktúry obce 
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napomôţu rozvoju podnikania v obci, rozvoju cestovnému ruchu ale i k zlepšeniu ţivotného 

prostredia. Silný multiplikačný efekt na seba viaţe rozvoj a podpora cestovného ruchu 

v rámci realizácie stratégie CLLD, a to tak, ţe cestovný ruch podporuje rozvoj diverzifikácie 

ekonomických aktivít na vidieku, podporuje vznik nových podnikov, pracovných miest a 

nových druhov príjmov. Z hľadiska sociálneho rozvoja bude mať realizácia stratégie CLLD 

pozitívny vplyv na upevnenie vzťahov medzi členmi zdruţenia, na čo nadväzuje 

zefektívnenie a rozšírenie spolupráce. Podporou a ochranou historického i kultúrneho 

dedičstva územia sa zvýši povedomie o regióne, čo bude mať pozitívny vplyv na cestovný 

ruch i na kvalitu a spokojnosť so ţivotom v atraktívnom regióne. Multiplikačný efekt budú 

predstavovať tieţ všetky nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti získané v priebehu 

implementácie stratégie CLLD. 

Šírenie výsledkov a výstupov implementácie stratégie CLLD a projektov bude 

zabezpečovať samotné Malokarpatské partnerstvo o.z., konkrétne jeho manaţéri, a to najmä 

prostredníctvom zverejňovania týchto informácií na webovej stránke zdruţenia 

a prostredníctvom spoločenských podujatí, seminárov, informačných a vzdelávacích stretnutí. 

Výsledky a výstupy jednotlivých zrealizovaných projektov budú propagovať a šíriť i samotné 

dotknuté subjekty, či uţ obce alebo subjekty z podnikateľského a občianskeho sektora. Na 

základe šírenia týchto výsledkov a výstupov implementácie stratégie CLLD a projektov sa 

zvýši povedomie o aktivitách Malokarpatského partnerstva o.z., upevní sa dôvera 

a transparentnosť medzi členmi zdruţenia, a to všetko bude pozitívne  vplývať na všetkých 

členov i partnerov zdruţenia z hľadiska silnej motivácie a dosiahnutia rozvoja.  

     Hodnotenie multiplikačných efektov implementácie stratégie CLLD a projektov sa 

zrealizuje po ukončení implementácie stratégie CLLD. Hodnotiť sa bude nárast počtu 

obyvateľov v obciach kde boli zrealizované projekty na revitalizáciu prostredia obcí a 

projekty na podporu sociálnej oblasti, kultúry a vzdelávania. Hodnotiť sa bude i nárast 

zamestnanosti v obciach, v ktorých boli podporené podnikateľské subjekty a cestovný ruch. 

Nárast počtu návštevníkov sa bude hodnotiť v obciach, kde boli zrealizované projekty 

v oblasti cestovného ruchu a podpory zachovania historického alebo kultúrneho potenciálu. 

Hodnotenie vykoná kancelária MAS na základe údajov, ktoré im poskytnú obce a dotknuté 

subjekty. 
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8 Prílohy 

 

Zoznam príloh :  

Príloha č.1 : Vymedzenie územia a obyvateľstva Malokarpatského partnerstva o.z. 

Príloha č.2: Doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti MAS 

Príloha č.3: Mapy územia Malokarpatského partnerstva o.z  

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

Príloha č.5: Dokumenty preukazujúce proces tvorby a formovania partnerstva  

Príloha 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: Stanovy  


