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OZ PODPOĽANIE – VEREJNO SÚKROMNÉ PARTNERSTVO 

 

  Občianske združenie Podpoľanie je verejno – súkromné partnerstvo obcí, aktívnych občanov, 

podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií, ktorí sa združili sa účelom podpory trvalo 

udržateľného rozvoja územia Podpoľanie. V súčasnej dobe má 50 členov. 

 OZ Podpoľanie územné pôsobí v 19 obciach na území 4 okresov (Detva, Zvolen, Lučenec 

a Banská Bystrica): Detva, Hriňová, Budiná, Detvianska Huta, Dúbravy, Horný Tisovník, Hrochoť, 

Klokoč, Korytárky, Kriváň, Látky, Očová, Podkriváň, Slatinské Lazy, Stará Huta, Stožok, Vígľaš, 

Vígľašská Huta – Kalinka, Zvolenská Slatina.  Občianske združenie Podpoľanie aktívne pracuje 

a realizuje aktivity v oblastiach rozvoja vidieka, sociálnej inklúzie a vzdelávania od roku 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPOĽANIE 

Sídlo:   Kultúrne centrum A. Sládkoviča, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva 

Kancelária: Kultúrne centrum A. Sládkoviča, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva 

E-mail:  mas@podpolanou.sk 

www.podpolanou.sk 

www.produkt.podpolanou.sk 

 

IČO:  42002206 

DIČ:  2022216416 

Deň registrácie: 28. 12. 2005 

Právna forma: občianske združenie 
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ÚVOD 

 

 Verejno-súkromné partnerstvo v Podpoľaní sa buduje od roku 2005, kde sa členmi 

partnerstva stali obce,  zástupcovia MVO, verejné inštitúcie, podnikatelia, aktívni občania. 

Cieľom VSP Podpoľanie, tak ako uvádzajú základné dokumenty partnerstva, je vzájomná 

spolupráca za účelom podpory regionálneho rozvoja územia ako celku.  

Základné témy, ktoré VSP rozvíja sú: sociálna inklúzia, rozvoj vidieka a vzdelávanie, 

v ktorých od svojho vzniku realizovalo viacero aktivít. 

 V roku 2009 získalo VSP štatút miestnej akčnej skupiny a úspešne realizovalo integrovanú 

stratégiu územia ,,4P – program pre príťažlivé Podpoľanie“ prístupom LEADER. Z Programu 

rozvoja vidieka 2007 – 2013 združenie získalo takmer 2 100 000 € a podporilo 66 projektov so 

zameraním na obnovu a rozvoj obcí, vzdelávanie, informovanie a vidiecky cestovný ruch. Na základe 

skúseností a dobrých výsledkov z predchádzajúceho plánovacieho obdobia a v zmysle svojho 

zamerania sa občianske združenie rozhodlo pokračovať v práci na rozvoji územia aj v novom 

plánovacom období. V roku 2015 sa Podpoľanie znovu uchádzalo o získanie štatútu MAS 

a pripravovalo stratégiu CLLD: 5P – Program pre príťažlivé Podpoľanie +, ktorá nadväzuje na 

predchádzajúcu integrovanú stratégiu.  
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ORGANIZÁCIE  A ČINNOSŤ ORGÁNOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasadnutie Správnej rady – Detva 27. 06. 2017 

 

 

 

 

 

 

Valné zhromaždenie 

Riaditeľ  

Revízor 

50 členov 

Trokšiar Bystrianska Viera, JUDr. 

Cerovský Ján 

Správna rada  

Bódi Juraj, RNDr., predseda Horník Stanislav, Mgr.  

Záchenský Róbert, Ing., podpredseda Klimo Ján  

Hrončeková Jana Vrťo Roman, Ing.  

Krnáčová Magdaléna, Ing. Anna Sujová 

Paľko Imrich 
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Monitorovací výbor MAS 

SÚKROMNÝ SEKTOR VEREJNÝ SEKTOR 

Krnáč Jozef, Ing., PhD, predseda 

Ľuptáková Janka, Ing. arch. 

Malatinec Roman, Bc.  

Ilavský Bohuslav, Mgr.  

Pivolusková Anna 

Horník Stanislav, Mgr.  

Zasadnutia orgánov združenia 

Orgány združenia Termín zasadnutia 

Valné zhromaždenie 27. 06. 2017 

Správna rada 19. 01. 2017 

20. 04. 2017 

27. 06. 2017 

08. 08. 2017 

09. 11. 2017 

 
Riadiaci orgán MAS Nezasadal v tomto roku 

Monitorovací výbor Nezasadal v tomto roku 

Manažment Podpoľanie o. z.  

Petrincová Dominika, Bc. 
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ČINNOSŤ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

 

Propagačno – vzdelávacie aktivity 

 Aj v roku 2017 sa občianske združenie Podpoľanie aktívne zúčastňovalo na vzdelávacích 

aktivitách  a podieľalo na propagácii jedinečností a hodnôt regiónu, kultúrnych a športových 

podujatí,  ktoré prispievajú k rozvoju regiónu.  

 

Prezentácia RPP  

• do RTVS Regina 
MAS Podpoľanie 04. 01. 2017 

Seminár k projektu EACEA v BB BB 09. 02. 2017 

VZ NSS MAS  

• voľba nového predsedu a orgánov  
Liptovský Ján 09. 03. 2017 

Prednáška o činnosti MAS Podpoľanie 

a Regionálny produkt Podpoľanie pre 

žiakov 1. ročníka Obchodnej akadémie v 

Detve 

MAS Podpoľanie 20. 03. 2017 

Prednáška o činnosti MAS Podpoľanie 

a Regionálny produkt Podpoľanie pre 

žiakov 2. ročníka Obchodnej akadémie v 

Detve 

MAS Podpoľanie 21. 03. 2017 

ViP BB kraja  

• účasť na členskej schôdzi  
MAS Podpoľanie 15. 05. 2017 

Prezentácia značky RPP na DOD biosférickej 

rezervácie Poľana 
Poľana 27. 05. 2017 

Prezentácia značky RPP na podujatí Tradičná 

chuť Podpoľania 
Masarykov dvor 10. 06. 2017 

Medzinárodná konferencia NSS MAS Masarykov dvor 21. – 22. 06. 2017 

Prezentácia značky RPP FSP 07. – 09. 07. 2017 

Prednáška o činnosti MAS Podpoľanie 

a Regionálny produkt Podpoľanie pre 

žiakov 9. ročníka ZŠ v Detve 

MAS Podpoľanie 2. 10. 2017 
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Prezentácia regiónu Podpoľanie – 

príklady dobrej praxe z predchádzajúceho 

programového obdobia 

MAS Podpoľanie 22. 11. 2017 

Účasť na prezentácii regiónu MAS Zlatá 

Cesta – príklady dobrej praxe 

z predchádzajúceho programového 

obdobia 

MAS Zlatá Cesta 23. 11. 2017 

Konferencia všetkých schválených MAS BB – hotel Dixon 28. – 29. 11. 2017 

ViP BB kraja 

• účasť na regionálnom stretnutí 

k projektu: Príprava odbytových 

partnerstiev podporeného z BBSK 

Čierny Balog 13. 12. 2017 

 

Projekt spolupráce - EACEA 

 

 V mesiaci február pracoval manažment na príprave projektu spolupráce EACEA. 

Podpoľanie ako LEADER partner oslovilo partnerov z Maďarska a Čiech. Tí oslovili ďalších 

partnerov z Rumunska, Poľska a Rakúska. Avšak účasť potvrdili len partneri v Maďarsku (36 

Jó Palóc) a partneri v Čechách (Poodri). Bol vypracovaný elektronický formulár, ktorý bolo 

porebné zaslať do 1. marca. Téma projektu bola ,,História a budúcnosť EÚ“. Celková výška 

projektu bola 59 750,00 €. Cieľom projektu bolo zrealizovať podujatie u každého z partnerov, 

ktorého súčasťou bola konferencia deň pred podujatí. Pre účastníkov bolo potrebné zabezpečiť 

ubytovanie, stravovanie, program, účasť na podujatí. Projekt nebol podporený z dôvodu 

veľkého počtu podaných projektoch a malého počtu možných podporených projektov.  

 

 

Poskytnutie dotácie na Regionálny produkt Podpoľanie® z BBSK 

 Občianske združenie Podpoľanie ako koordinátor značenia miestnych produktov 

v regióne Podpoľanie v roku 2013 vypracovalo a zaviedlo systém certifikácie pre udeľovanie 

značky Regionálny produkt Podpoľanie. Od začiatku sa snaží o zachovanie, šírenie a rozvíjanie 

tejto myšlienky. Jeho hlavným cieľom je zvýšenie povedomia o tradičných produktoch 

a podpora miestneho trhu, ktorého vlastnosťami sú kvalita a vysoký štandard výrobkov 

a služieb. Do roku 2017 bolo vyhlásených 7 výziev a bolo odovzdaných 26 certifikátov.  
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 Jednou z možností udržania regionálneho značenia je propagácia výrobkov a služieb 

a šírenie významu myšlienky zavádzania takejto vysoko kvalitnej značky.  Preto v roku 2017 

občianske združenie vydalo s podporou BBSK v celkovej výške 2 917,80 €: 

a)  Informačné noviny ,,Regionálny produkt Podpoľanie® č. 4/2017“, počet: 8 000 ks 

b)  Brožúrka o certifikovaných producentoch, počet:  550 ks 

Propagačný materiál vydala firma AhoiReklama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednášková činnosť žiakom a študentom základných a stredných škôl v regióne 

Podpoľanie 

 

 Občianske združenie Podpoľanie je každoročne otvorené spolupráci so základnými a strednými 

školami v regióne Podpoľanie. Našim cieľom je dať šancu mladým skupinám, aby sa dozvedeli 

o ekonomickom, kultúrnom a spoločenskom fungovaní regiónu a poskytovať im možnosti 

vzdelávacích programov, ktorých cieľom je zvyšovanie kvalifikácie mladých v oblastiach 

nevyhnutných pre potreby regiónu. Občianske združenie Podpoľanie realizovalo od svojho vzniku 

projekty zamerané do rôznych oblastí – podpora zamestnania, vzdelávanie, ochrana životného 

prostredia, a iné. Pri tvorbe projektov sa mnoho krát vyžaduje dobrovoľnícka práca a pomoc širokej 

verejnosti, v čom vo veľkej miere napomáhajú i žiaci a študenti. Obzvlášť študenti Obchodnej 

akadémie v Detve sa zaujímajú o činnosť miestnych akčných skupín ako aj regionálneho značenia, 

v ktorom má Podpoľanie tiež významné miesto. 

 Kanceláriu MAS Podpoľanie navštívia každoročne žiaci ZŠ v Detve ako aj študenti Obchodnej 

akadémie v Detve, aby v rámci nadobúdania všeobecného vzdelania o regionálnom rozvoji sa 

dozvedeli o fungovaní miestnej akčnej skupiny, o projektoch, o možnostiach, ktoré región prináša 

a aký je jeho potenciál v rozvoji územia.  
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Regionálny produkt Podpoľanie® 

 

 Občianske združenie Podpoľanie ako koordinátor značenia miestnych produktov v regióne 

Podpoľanie vypracovalo a zaviedlo systém certifikácie pre udeľovanie značky ,,Regionálny produkt 

Podpoľanie®.“ Hlavným cieľom označovania výrobkov a služieb je podporiť miestnych 

producentov, ktorí ponúkajú kvalitné výrobky a služby, vyrobené tradičným postupom a využívajúce  

miestne suroviny.  

 

 Značené produkty sa vyznačujú kvalitou, jedinečnosťou, originalitou, podielom ručnej práce, 

ktoré sú zaručené: 

➢ používaním surovín pôvodom zo Slovenska,  v prípade mäsových a mliečnych výrobkov 

surovín priamo z regiónu Podpoľanie 

➢ v prípade potravín používaním originálnych surovín namiesto rôznych náhrad 

➢ využívaním tradičných výrobných postupov, motívov, osvedčených receptúr, ktoré majú 

priamu väzbu na región Podpoľanie 

➢ producentov pochádzajúcich z Podpoľania 

 

 V roku 2017 vyhlásilo občianske združenie jednu výzvu na získanie a udelenie značky 

,,Regionálny produkt Podpoľanie®“. Od roku 2013 prebehlo už 7 výziev a značku ,,Regionálny 

produkt Podpoľanie®“ tak získalo spolu 25 výrobcov a poskytovateľov služieb.  

 V tomto roku získala značku:  

➢ Veronika Malatincová – využívanie tradičných podpolianskych motívov maľbou na plátno a 

textil 
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FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017 

   

 V zmysle stanov občianskeho združenia § 15,  predkladám na valné zhromaždenie správu  

o vykonanej kontrole za rok 2017. Občianske združenie vedie účtovníctvo v súlade s zákonom 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v sústave jednoduchého účtovníctva. 

 

 Výkaz o príjmoch a výdavkoch  

PRÍJMY  €  VÝDAJE  €  

Z členských príspevkov  2 705 Obstaranie majetku  2 372 

Z dotácií  7 050 Osobné výdaje  6 000 

Z pôžičiek  10 000 Ostatné  4 750 

Príjmy spolu – nezdan.  19 755 Výdaje spolu – nezdan.  13 122 

Za služby  3 560 Osobné výdaje  3 050 

 Za služby  873 

Príjmy spolu - zdanené  3 560 Výdaje spolu - zdanené  3 923 

Rozdiel príjmov a výdavkov – nezdan.  + 6 633 € 

Rozdiel príjmov a výdavkov – zdan.  - 363 € 

 

 

 

 

 Výkaz o majetku a záväzkoch  

Majetok  €  Záväzky  €  

Zásoby  23 991 Pôžičky  16 100  

Peniaze  153  

Priebežné položky  5  

Bankové účty  7 574  

Majetok celkom  31 723 Výdaje spolu  16 100  

Rozdiel majetku a záväzkov  +15 623  
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ĎAKUJEME ZA DÔVERU A  DOBRÚ SPOLUPRÁCU   

 

Finančne nás podporili:  

 

➢ Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

➢ Európsky fond regionálneho rozvoja – Program cezhraničnej spolupráce Maďarská 

republika – Slovenská republika 2007 – 2013 

➢ EACEA – program Aktívni občania pre Európu 

➢ Členovia občianskeho združenia Podpoľanie 

 

 

Za spoluprácu a odbornú pomoc ďakujeme:  

 

➢ Členom a sympatizantom občianskeho združenia Podpoľanie, ktorí akýmkoľvek 

spôsobom prispeli k budovaniu verejno – súkromného partnerstva v Podpoľaní 

➢ Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoju vidieka SR 

➢ Pôdohospodárskej platobnej agentúre 

➢ Banskobystrickému samosprávnemu kraju 

➢ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene 

➢ Vidieckemu parlamentu Banskobystrickému kraja – regionálnemu pracovisku Národnej 

siete rozvoja vidieka SR 

➢ Agentúre pre rozvoj vidieka – Národnej sieti rozvoja vidieka SR 

➢ MAS Malohont 

➢ VSP Muránska planina a Čierny Hron 

➢ MAS Poodrí, Česká republika 

➢ Parc naturel régional du Pilat z Francúzska 

➢ MAS 36 Jó Palóc z Maďarska 

➢ AGROSEV, s. r. o.  

➢ Národnej sieti slovenských miestnych akčných skupín 

➢ CHKO POĽANA 

➢ Spojená škola v Detve – Stredná odborná škola a Obchodná akadémia 

 

 


