Záznam zo semináru uskutočneného dňa 26. februára 2009 v Rimavských
Janovciach.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Zapojenie a participácia rôznych aktérov v rámci prípravy Integrovanej stratégie
rozvoja územia MAS CEROVINA, diskusia
3. Prestávka
4. Prezentácia doteraz spracovaných výstupov v rámci prehľadu zdrojov územia:
„Demografická situácia MAS CEROVINA“
5. Obed
6. Národná sieť rozvoja vidieka, jej úlohy a postavenie v procese rozvoja vidieka
7. Opatrenia Osi 3 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 implementované cez prístup
Leader
8. Záver
K jednotlivým bodom programu:
K bodu 1. Otvorenie
Seminár pre členov MAS Cerovina otvoril predseda združenia Gabriel Mihályi.
K bodu 2. Zapojenie a participácia rôznych aktérov v rámci prípravy Integrovanej stratégie
rozvoja územia MAS CEROVINA, diskusia
Ing. Gerhátová oboznámila prítomných, že z pozície tvorby integrovanej stratégie je dôležité
zapojenie všetkých troch sektorov – samosprávy podnikateľov a neziskových organizácií.
Ďalej uviedla, že každé stretnutie, pracovné rokovanie a akcia je súčasťou hodnotenia
integrovanej stratégie. Záujmom je identifikácia a riešenie potrieb a zámerov, tzv.
vyzdvihnutie charakteru a profilu územia. Uviedla i možnosti prezentácie v zahraničí
a informovala o formách zamerania sa na rôzne cieľové skupiny v rámci spracovania aktivít
integrovanej stratégie rozvoja územia. Prezentácia Zapojenie a participácia rôznych aktérov
v rámci prípravy Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS CEROVINA je súčasťou tohto
záznamu. V súvislosti s vytváraním odborných poradných skupín (komisií) vyzvala
prítomných na diskusiu.
Diskusia:
Predseda združenia Gabriel Mihályi uviedol, že táto otázka je dôležitá, pretože MAS
Cerovina nebola založená len kvôli vypracovaniu integrovanej stratégie rozvoja územia, ale
preto, aby sa naštartovala realizácia rôznych projektov, ktoré budú prospešné pre celé územie
MAS Cerovina. Našim cieľom by malo byť aj budovanie identity MAS CEROVINA v rámci
projektu.
Predseda združenia Gabriel Mihályi, ďalej pripomenul prítomným, že združenie MAS
CEROVINA v budúcnosti v rámci spolupráce môže nadviazať kontakty aj s inými MASkami. Uviedol pozitívny príklad združenie Malohont, ktoré už má veľmi dobré skúsenosti.
V rámci projektu aj naše združenie bude mať možnosť prehĺbiť spoluprácu, aby sme dosiahli

úspechy aj v rámci iných výziev. Táto diskusia je tu práve na to aby sme si spoločne ujasnili
niektoré veci, a aby sme si zakotvili základné princípy, ako aj spoluprácu v rámci projektu.
Zagyi (starosta obce Gem. Dechtáre) – pracovné komisie budú riešené na rokovaniach
orgánov MAS Cerovina. Bolo by dobré organizovať pracovnú poradu , kde by sme si ujasnili
základné veci t.j.: ciele a priority, ktoré budeme zapracovať do projektu, ďalej bolo by
zaujímavé skontaktovať partnerov zo zahraničia, ale mali by sme ich pozvať k nám na naše
územie.
Pupala (Červený kríž) – chcel by som pár slov povedať na tému partneri zo zahraničia – mám
dobré skúsenosti v oblasti spolupráce so zahraničím – v minulosti v podobných oblastiach
som mal možnosť spolupracovať s Nordickom – tá spolupráca sa osvedčila. V Nordických
štátoch sú samosprávy na najvyšších úrovniach a dbajú veľký dôraz na ľudský faktor na
teritórium a na krásu prírody a históriu. Aj my by sme mohli prezentovať naše hodnoty
v publikácii, ktoré chceme vydať v projekte.
K bodu 4. Prezentácia doteraz spracovaných výstupov v rámci prehľadu zdrojov územia:
„Demografická situácia MAS CEROVINA“
Druhá prezentácia bola zameraná na doteraz spracované výstupy v rámci ľudských zdrojov
a to demografických ukazovateľov. Ing. Gerhátová odprezentovala vývoj počtu obyvateľov,
štruktúru obyvateľstva podľa produktivity, demografické pohyby (natalitu, mortalitu, príliv
a odchod obyvateľov z územia), vierovyznanie, národnostné zloženie a vzdelanostnú
štruktúru. Prezentácia k tomuto bodu seminára je súčasťou tohto záznamu.
V súvislosti s prezentovanou situáciou v rámci vzdelania obyvateľov p. Ondrej Berki uviedol,
že v súčasnosti je situácia oveľa lepšia než v minulosti. Ing. Gerhátová odpovedala, že je
možné vzhľadom k tomu, že uvedené údaje sú z roku 2001 zo Sčítania obyvateľov, domov
a bytov.
K bodu 5. Národná sieť rozvoja vidieka, jej úlohy a postavenie v procese rozvoja vidieka
V nasledujúcej prezentácii Ing. Gerhátová informovala prítomných o činnosti a aktivitách
Národnej siete rozvoja vidieka. Uviedla, že v súčasnom období sa realizuje výber
regionálnych pracovísk a že v Banskobystrickom kraji bude zriadené jedno takéto regionálne
pracovisko. Prezentácia Národná sieť rozvoja vidieka, jej úlohy a postavenie v procese
rozvoja vidieka je súčasťou tohto záznamu.
K bodu 6. Opatrenia Osi 3 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 implementované cez
prístup Leader
Ďalším bodom seminára bolo oboznámenie prítomných o Opatreniach Osi 3 Programu
rozvoja vidieka SR 2007-2013 implementované cez prístup Leader. Prezentácia, v rámci
ktorej boli prezentované oprávnené opatrenia a aktivity sú súčasťou tohto záznamu.
Po ukončení seminára sa prítomní účastníci dohodli, že ďalšie stretnutie sa uskutoční v druhej
polovici apríla 2009 a to v Mikroregióne Medveš. V závere Ing. Gerhátová poďakovala
prítomným za účasť a seminár ukončila.
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