Zápis zo zasadnutia Predsedníctva NS MAS SR
30. 1. 2020, Terchová
Prítomní 6 z 9 (podľa prezenčnej listiny). Predsedníctvo je uznášaniaschopné.
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie
Schválenie programu rokovania
Voľba zapisovateľa a overovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Novelizácia organizačného poriadku združenia
Novelizácia rokovacieho poriadku predsedníctva
Správa o činnosti NS MAS SR 2019
Správa o neplatičoch členského príspevku NS MAS SR k 31. 12. 2019
Požiadavky členov zo stretnutí v Detve, Prešove a Trebaticiach
Zhodnotenie stretnutia V3 – so zástupcami NS MAS Poľska a ČR
Valné zhromaždenie 2020
Návrh na vylúčenie MAS Pramene z NS MAS SR
Prijatie nových členov NS MAS SR
Rôzne
Záver

K bodu 1: Otvorenie
Rokovanie otvoril predseda NS MAS SR Štefan Škultéty. Zároveň skonštatoval, že
predsedníctvo NS MAS SR je uznášaniaschopné, p. Juraj Bódi, p. Monika Slížiková a p.
Danka Bednárová sa zo zasadnutia ospravedlnili.
K bodu 2: Schválenie programu rokovania
Program zasadnutia bol schválený bez výhrad.
K bodu 3: Voľba zapisovateľa a overovateľa
Predseda Š. Škultéty navrhol za zapisovateľa Martina Jurikoviča a za overovateľku p.
Zuzanu Záborskú, oba návrhy boli schválené.
K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení
Predseda informoval, že všetky uznesenia z minulého predsedníctva sú splnené. V plnení
je ešte uznesenie č. 33/2019, kde sa čaká na draft zmluvy- tú ešte nikto z predsedníctva,
ani kancelária, nemá.
Uznesenie č. 01/2020
Predsedníctvo NS MAS SR berie na vedomie plnenie uznesení z predsedníctva konaného
dňa 13. 11. 2019.

K bodu 5: Novelizácia organizačného poriadku združenia
Predseda predniesol návrh na novelizáciu organizačného poriadku, ktorý vypracovala
kancelária združenia. Zmyslom návrhu je zjednodušiť súčasný organizačný poriadok,
zosúladiť ho so stanovami a ostatnými dokumentami združenia. Nový návrh okrem toho
jasne organizuje prácu pracovných skupín, ktorých zásady práce doteraz neboli presne
zadefinované. Z organizačného poriadku boli zároveň odstránené výšky členských
príspevkov, táto kompetencia bude plne v rukách valného zhromaždenia.
Zuzana Záborská navrhla, aby sme rovno aj určili zodpovedných manažérov, ktorí dovedú
jednotlivé pracovné skupiny k voľbám predsedov. Za týchto boli určení:
- pre pracovnú skupinu Leader 2021+ Milan Semančík
- pre pracovnú skupinu regionálna značka a propagácia Peter Nemček
- pre advokačnú skupinu Peter Madigár
Predsedníctvo zároveň poverilo Kanceláriu komunikáciou s členmi za účelom zistenia
záujmu o činnosť v pracovných skupinách.
Uznesenie č. 02/2020
Predsedníctvo NS MAS SR berie na vedomie návrh Organizačného poriadku NS MAS SR a
odporúča valnému zhromaždeniu jeho prijatie.
Predsedníctvo NS MAS SR poveruje Milana Semančíka vedením pracovnej skupiny Leader
2021+, Petra Nemčeka vedením pracovnej skupiny regionálna značka a propagácia a Petra
Madigára vedením advokačnej skupiny, a to až do priebehu riadnej voľby predsedov týchto
pracovných skupín.
Predsedníctvo NS MAS SR poveruje kanceláriu združenia komunikáciou s členmi za účelom
zistenia záujmu o činnosť v pracovných skupinách.
K bodu 6: Novelizácia rokovacieho poriadku predsedníctva
Predseda predložil návrh nového rokovacieho poriadku predsedníctva NS MAS SR, ktoré
má za cieľ zjednotiť tento s ostatnými internými dokumentami združenia a zjednodušiť
a zefektívniť prácu predsedníctva.
Zuzana Záborská navrhla, aby rokovanie bolo uznášaniaschopné aj vtedy, keď bude
prítomných menej ako nadpolovičná väčšina členov predsedníctva, nakoniec svoj návrh
po krátkej diskusii stiahla.
Uznesenie č. 03/2020
Predsedníctvo NS MAS SR schvaľuje návrh Rokovacieho poriadku Predsedníctva NS MAS
SR.
K bodu 7: Správa o činnosti NS MAS SR 2019
Predseda združenia predstavil správu o činnosti združenia, zameral sa o.i. aj na
zhodnotenie konferencie z novembra v Tr. Tepliciach. Je škoda, že nebolo viacej ľudí,

snažili sme sa však pre účasť spraviť maximum. Pozitívne zhodnotil aj účasť zástupcov
ministerstiev. Problémom bol malý záujem médií.
Predseda povedal, že má záujem o predstavenie práce MAS v relácii Slovensko
v obrazoch, čo ostatní členovia predsedníctva podporili.
Uznesenie č. 04/2020
Predsedníctvo NS MAS SR berie na vedomie Správu o činnosti Národnej Siete Miestnych
Akčných Skupín Slovenskej Republiky za rok 2019.
K bodu 8: Správa o neplatičoch členského príspevku NS MAS SR k 31. 12. 2019
Predseda združenia prečítal správu o neplatičoch, ktorú pripravila kancelária. Ku dňu
konania predsedníctva boli pohľadávky NS MAS SR za členské vo výške 2.700,- eur- ide
o MAS Kras, MAS Pramene, MAS Pod hradom Čičva a MAS Turiec.
Lukáš Pavlech navrhol týchto členov vyzvať na zaplatenie s možnosťou exekúcie a pribaliť
im aj správu o činnosti.
Peter Nemček navrhol, aby členovia predsedníctva obtelefonovali štatutárov týchto MAS
s výzvou na zaplatenie.
Zuzana Záborská a Milan Semančík súhlasia s návrhom vyzvania prostredníctvom listov.
Peter Madigár vraví, že peniaze by už MAS mali mať, treba to prezistiť.
Uznesenie č. 05/2020
Predsedníctvo NS MAS SR berie na vedomie správu o neplatičoch členského príspevku NS
MAS SR.
Predsedníctvo NS MAS SR poveruje kanceláriu zaslať neplatičom listy s výzvou na
zaplatenie s pripomenutím možných právnych dôsledkov.
K bodu 9: Požiadavky členov zo stretnutí v Detve, Prešove a Trebaticiach
Predseda informoval o výsledkoch stretnutí s členmi na strednom, východnom
a západnom Slovenska. Ako najdôležitejšie sa javí riešenie nasledovných podnetov:
• Verejné obstarávanie- prebehlo stretnutie so zástupcom ÚVO pri TSK, predseda by
sa chcel stretnúť aj s predsedom ÚVO, aby sa v budúcom programovom období VO
riešilo v intenciách legislatívy, bez dodatočných príručiek. Súčasťou tohto by malo
byť aj zrušenie Usmernenia PPA č. 8 a jeho nahradením vetou, aby sa PO chovali
pre účely VO ako verejní obstarávatelia podľa príslušného zákona.
• Súhrnný výkaz- poslali sme návrh ministerstvu, doteraz bez odpovede, treba na to
tlačiť.
• Rady partnerstva pri VÚC- chceme účasť, Milan Semančík odporúča komunikovať
s Jozefom Viskupičom, ktorý momentálne zastáva funkciu predsedu SK8, následne
nominovať za NS MAS SR 1 zástupcu v každom VÚC. Zuzana Záborská navrhuje
mať ako agendu aj zjednotenie rôznych krajských stratégií- máme PHSR, stratégie
KOCR, MAS... robí sa všetko na viackrát.

•

•

Multifondové financovanie- od členov je prevažný súhlas, vstup do jednotlivých
fondov by však mal byť podľa NS MAS SR fakultatívny. Počkáme na nových
ministrov vo vláde a ihneď začneme jednať o multifonde.
Problém s ukazovateľmi pracovných miest- nedokážeme splniť, treba tlačiť na
riešenie.

Uznesenie č. 06/2020
Predsedníctvo NS MAS SR berie na vedomie pripomienky členov zo stretnutí v Detve,
Prešove a Trebaticiach a ukladá členom predsedníctva a kancelárii riešenie týchto
konkrétnych podnetov:
- zjednodušenie verejného obstarávania
- súhrnný výkaz
- rady partnerstva pri VÚC
- multifondové financovanie
- problém s ukazovateľmi pracovných miest
- zrušenie Usmernenie PPA č. 8
K bodu 10: Zhodnotenie stretnutia V3 – so zástupcami NS MAS Poľska a ČR
Martin Jurikovič informoval predsedníctvo o prvom stretnutí predsedov NS MAS
z Poľska, ČR a SR. Výstupom sú najmä tieto úlohy:
• NS MAS SR spolu s NS MAS ČR a poľskou sieťou (len v pozícii partnera) pripravia
tri projekty cez Visegradský fond (SR v rámci programu Visegradský grant, ČR
v rámci programu Visegrad+ grand a spoločne v rámci programu Strategické
fondy V4- DDL 1.6., 1.6., 1.10.)
• NS MAS SR spolu s českou NS MAS pripravia projekt v rámci Erazmu+, ktorého
cieľom má byť mobilita a sieťovanie pracovných skupín MAS (DDL 21.3.)
• NS MAS SR spolu s českou a poľskou (partner) NS MAS pripravia projekt v rámci
programu Európa pre občanov (DDL cca. 1.9.)
• NS MAS SR deklaruje záujem usporiadať LEADERFEST v roku 2021
• NS MAS ČR nás pozýva na LEADERFEST 2020 (27. – 29. 5.) a LINC 2020 (15. – 18.
9.)
Ďalšie stretnutie V3 bude v dňoch 17. – 18. 4. v poľských Kielcach.
K bodu 11: Valné zhromaždenie 2020
Predseda navrhol konanie VZ v roku 2020 až po voľbách a zostavení novej vlády, keď už
budeme vedieť, kto bude ministrom, a teda naším partnerom pre rokovania. Okrem toho
momentálne nemáme ani zásadnú agendu, ktorú by bolo potrebné riešiť.
K bodu 12: Návrh na vylúčenie MAS Pramene z NS MAS SR
Predseda predniesol návrh na vylúčenie MAS Pramene z NS MAS SR. MAS Pramene
neuhradilo členský poplatok za roky 2018 a 2019. Keďže táto MAS nemá žiadnu webovú
stránku, ani kontakt, bola viackrát písomnou formou vyzvaná na úhradu týchto
nedoplatkov. Na poslednú výzvu z decembra 2019 odpovedal starosta jednej z členských

obcí v zmysle, že komunikoval s predsedom MAS Pramene p. Ing. Vladimírom Ondrušom,
ktorý mu odkázal, že účet MAS Pramene bol zrušený z dôvodu nečinnosti MAS, preto nie
je možné platbu uhradiť.
Keďže MAS je podľa slov štatutára nečinná, nevykazuje žiadnu činnosť voči NS MAS SR. Z
dôvodu zrušenia účtu si nemôže ani riadne členské povinnosti člena NS MAS SR tak, ako
to ukladajú stanovy.
Predsedníctvo preto schválilo návrh pre valné zhromaždenie na vylúčenie tejto MAS
z Národnej Siete MAS SR.
Uznesenie č. 07/2020
Predsedníctvo NS MAS SR v súlade s čl. VII., bodom 8, písmenom c) navrhuje a odporúča
valnému zhromaždenie vylúčenie MAS Pramene z NS MAS SR, keďže je táto nečinná, má
zrušenú kanceláriu a účet a neplatí členské poplatky, čím opakovane porušuje stanovy NS
MAS SR podľa článku V., bodu 2 Stanov.
K bodu 13: Prijatie nových členov NS MAS SR
Predsedníctvo NS MAS jednohlasne prijalo MAS za riadneho člena NS MAS SR Občianske
združenie Žibrica.
Uznesenie č. 08/2020
Predsedníctvo NS MAS SR prijíma Občianske združenie Žibrica za člena NS MAS SR.
K bodu 14: Rôzne
Predseda vyjadril svoj záujem začať stretnutia s jednotlivými anténami NSRV po
Slovensku za účelom sfunkčnenia spolupráce tam, kde takáto dnes nefunguje.
K bodu 15: Záver
Predseda poďakoval všetkým členom a organizátorovi za účasť a pomoc pri organizácii
predsedníctva a stretnutia V3.
Ďalšie predsedníctvo sa bude konať po voľbách do NR SR, a to na území Košického
samosprávneho kraja.

V Terchovej, 30. januára 2020
Zapisoval Martin Jurikovič

Štefan Škultéty ________________________
Predseda

Zuzana Záborská
Overovateľ

_______________________

