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Vyhodnotenie dotazníka 
Hodnotenie činnosti MAS MALOHONT 

v rokoch 2007 - 2014

Zhromaždenie členov MAS
Veľké Teriakovce, 09.04.2015

v skratke

• forma: elektronický dotazník 
s 20 otvorenými a uzatvorenými otázkami

• ciele:

• zhodnotiť činnosť a prevádzku Miestnej akčnej skupiny 
MALOHONT v rokoch 2007 - 2014

• prispieť k zlepšeniu činnosti MAS a skvalitneniu 
poskytovaných služieb v programovom období 2014 - 2020

• termín: 10. - 19.12.2014

• počet oslovených: 70 členov a predkladateľov projektov

• návratnosť: 48,6 % (34 respondentov)
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informácie o respondentoch

1. Ste členom občianskeho združenia MAS MALOHONT?

informácie o respondentoch

2. Predložili ste v rámci výziev MAS MALOHONT 
v rokoch 2007 - 2014 nejaký projekt? 
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informácie o respondentoch

3. Aký sektor zastupujete ako člen MAS, 
resp. ako predkladateľ projektu?

informovanosť v MAS MALOHONT

4. Odkiaľ získavate 
informácie 
o činnosti MAS?
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informovanosť v MAS MALOHONT

4. Odkiaľ získavate informácie o činnosti MAS?

informovanosť v MAS MALOHONT

5. Ako hodnotíte web stránku MAS?

prehľadnosť aktuálnosť informácií
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informovanosť v MAS MALOHONT

6. Aké informácie Vám na web stránke MAS chýbajú?

• viac informácií pre obce a občanov ohľadom projektov, ktoré 
sa v jednotlivých obciach realizovali

7. Čo navrhujete pre celkové zlepšenie informovanosti v MAS?

• aktívnejšie zapájanie členskej základne

• posielať informácie poslancom obecných zastupiteľstiev

• plagáty a informačné letáky do obcí o realizovaných projektoch 

• rýchlejšie podávať informácie

• zasielať rozhlasové relácie do obecných rozhlasov 

• pokračovať vo vydávaní novín

• aktualizovať zoznam schválených projektov 
v jednotlivých výzvach na web stránke MAS

propagácia MAS MALOHONT

8. Ktoré spôsoby 
propagácie 
považujete 
za najefektívnejšie?
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propagácia MAS MALOHONT

9. Ktoré propagačné 
materiály MAS 
boli/sú pre Vás 
najužitočnejšie?

propagácia MAS MALOHONT

10. Aké spôsoby propagácie, resp. propagačné materiály Vám v 
rokoch 2007 - 2014 chýbali?

• viac letákov o realizovaných projektoch v jednotlivých obciach

11. Čo navrhujete pre celkové zlepšenie propagácie MAS?

• vydávať viac letákov a brožúr o MAS MALOHONT

• informovať o aktivitách MAS na zasadnutiach obecných 
zastupiteľstiev (min. raz ročne)

• prevádzkovať miestnu televíziu/informovať o MAS v televízii

• zúčastňovať sa na akciách v zahraničí aj prostredníctvom 
partnerských MAS

• vyššia aktivita starostov a poslancov 
pri propagácii aktivít obce i celej MAS

• realizovať viac stretnutí
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vzdelávanie a výmena skúseností

12. Zúčastnili ste sa v rokoch 2007 - 2014 niektorej z 
nasledovných aktivít?

• informačné semináre k výzvam na predkladanie projektov

• ostatné semináre, ktoré organizovala MAS

vzdelávanie a výmena skúseností

12. Zúčastnili ste sa v rokoch 2007 - 2014 niektorej z 
nasledovných aktivít?

• konferencie a semináre, na kt. MAS zabezpečovala účasť

• odborné exkurzie do zahraničia
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vzdelávanie a výmena skúseností

13. Boli pre Vás 
uvedené vzdelávacie 
aktivity prínosné? 

administratíva a prevádzka MAS

14. Ako hodnotíte pracovníčky MAS z hľadiska:

• odbornosti

• ochoty pomôcť, resp. poradiť
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administratíva a prevádzka MAS

14. Ako hodnotíte pracovníčky MAS z hľadiska:

• riešenia problémov

• dodržiavania termínov

administratíva a prevádzka MAS

15. Ako hodnotíte 
jednotlivé služby 
poskytované 
pracovníčkami MAS 
pre členov MAS?

• organizačné 
zabezpečenie 
zasadnutí 
orgánov MAS
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administratíva a prevádzka MAS

15. Ako hodnotíte 
jednotlivé služby 
poskytované 
pracovníčkami MAS 
pre členov MAS?

• príprava a realizácia 
projektov MAS

administratíva a prevádzka MAS

16. Ako hodnotíte 
jednotlivé služby 
poskytované 
pracovníčkami MAS 
pre predkladateľov
projektov?

• konzultácie 
pri príprave 
projektov
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administratíva a prevádzka MAS

16. Ako hodnotíte 
jednotlivé služby 
poskytované 
pracovníčkami MAS 
pre predkladateľov
projektov?

• pomoc počas 
administrácie 
projektov 
na úrovni MAS a PPA

administratíva a prevádzka MAS

16. Ako hodnotíte 
jednotlivé služby 
poskytované 
pracovníčkami MAS 
pre predkladateľov
projektov?

• poradenstvo 
počas realizácie 
projektov
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administratíva a prevádzka MAS

16. Ako hodnotíte 
jednotlivé služby 
poskytované 
pracovníčkami MAS 
pre predkladateľov
projektov?

• konzultácie 
a poradenstvo 
pri spracovaní 
žiadosti o platbu

administratíva a prevádzka MAS

16. Ako hodnotíte 
jednotlivé služby 
poskytované 
pracovníčkami MAS 
pre predkladateľov
projektov?

• spolupráca
počas monitoringu 
projektov
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administratíva a prevádzka MAS

17. Akú známku by ste dali pracovníčkam MAS za celkovú činnosť 
v prospech MAS?

• manažérka: Ing. Miroslava Vargová (2007 - 2014)

administratíva a prevádzka MAS

17. Akú známku by ste dali pracovníčkam MAS za celkovú činnosť 
v prospech MAS?

• administr. pracovníčka: Mgr. Stanislava Zvarová (2009 - 2014)
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administratíva a prevádzka MAS

17. Akú známku by ste dali pracovníčkam MAS za celkovú činnosť 
v prospech MAS?

• administr. pracovníčka: Veronika Muránska (2014)

administratíva a prevádzka MAS

17. Akú známku by ste dali pracovníčkam MAS za celkovú činnosť 
v prospech MAS?

• finančná manažérka: Elena Kubaliaková (2007 - 2014)
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na záver

18. Má podľa Vás MAS MALOHONT v regióne význam? 

na záver

18. Má podľa Vás MAS MALOHONT v regióne význam?

• uveďte dôvod, prečo áno: 

• prispieva k rozvoju a zviditeľneniu regiónu 

• spája miestnych lídrov a aktívnych ľudí v regióne

• zlepšuje informovanosť v regióne

• podporuje propagáciu miestnych produktov

• dáva možnosť a šancu mnohým subjektom k rozvoju ich aktivít

• podporuje udržiavanie tradícií

• pomáha malým obciam, ktoré nemajú financie na veľké 
projekty
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na záver

18. Má podľa Vás MAS MALOHONT v regióne význam?

• uveďte dôvod, prečo áno: 

• podporuje rozvoj cestovného ruchu a obnovu obcí

• vytvára priestor na prístup k fondom EÚ

• dosahuje viditeľné i menej viditeľné zmeny v regióne

• podporuje a podieľa sa na realizácii rôznych podujatí v regióne

• uľahčuje prístup k projektom

• získava financie do regiónu

na záver

19. Aká aktivita, resp. projekt z dielne MAS bol podľa Vás 
najlepší?

• všetky ☺

• výstavba rozhľadní

• grantový program MAS

• podujatie Slovenské mitrovanie

• projekty spolupráce Kroje našich krajov a Regionálna značka

• odborné exkurzie do zahraničia

• vonkajšie fitnes centrum

• všetky aktivity a výzvy cez LEADER, ktoré viedli k získaniu 
financií pre MAS, obce a podnikateľov

• projekty pre obec Drienčany
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na záver

20. Vaše postrehy, pripomienky a návrhy na zmeny:

• pozitívne postrehy:

• spolupráca v rámci MAS je výborná

• výborne fungujúca MAS, preto sme využili možnosť stať sa jej 
členom

• sami od seba „zdola“ sme dokázali pripraviť sa a skĺbiť mnoho 
záujmov

• ukázali sme, že sa „to“ dá a ako sa „to“ má, preto je stále 
potrebné pracovať na spolupráci 

• proporcionálne rozdelenie čerpania financií, s ktorým neboli 
všetci stotožnení, hoci to počas celého obdobia nedávali 
najavo

na záver

20. Vaše postrehy, pripomienky a návrhy na zmeny:

• pozitívne postrehy:

• pozitívom je priechodnosť projektov a získanie financií pre 
obce, organizovanie podujatí a nadnárodné projekty

• všetky aktivity boli zaujímavé a obohacujúce

• dôležitá je komunikácia a spolupráca

• ústretovosť a ochota pracovníčok MAS

• ochota dobrovoľníkov pomáhať na podujatiach MAS

• spolufinancovanie stratégie a grantového programu MAS zo 
strany obcí

• ak chceme patriť medzi podporené MAS aj 
v období 2014 - 2020, podporme súčasné 
vedenie, hlavne manažérky MAS
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na záver

20. Vaše postrehy, pripomienky a návrhy na zmeny:

• negatívne postrehy/návrhy na zmeny:

• menej „papierovačiek“ pri predkladaní projektov

• pracovníčky MAS by mali viac navštevovať podujatia, ktoré sa 
konajú v regióne, aby ich poznali aj občania iných obcí

• malý záujem niektorých členov a obcí o aktivity MAS

• zasadnutia orgánov MAS organizovať v teréne, 
nie stále v Kancelárii MAS

• nedostatočný záujem obcí a podnikateľov o pomoc 
na podujatiach MAS


