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Správa zo stretnutí partnerstva v mikroregióne Muránska planina 
23.4.2003 a 23.5.2003 

 
 
 
 Stretnutia sa uskutočnili v rámci projektu BB VIPA Zvyšovanie účasti verejnosti na rozvoji 

vidieka. 

 Cieľom našich stretnutí bolo budovanie verejno-súkromného partnerstva v našom 

mikroregióne, získanie nových záujemcov o prácu v partnerstve a zvýšiť v obciach úroveň 

osvojovania a prijímania dohôd a programov spracovaných na úrovni mikroregiónu .  

Za cieľové skupiny sme si v týchto stretnutiach vybrali :   

1. Poslancov miestnych zastupiteľstiev, ako skupinu s najväčšou rozhodovacou právomocou na 

vidieku, ktorá rozhoduje o jeho formovaní. Mnoho krát aktivity nášho mikroregionálneho 

partnerstva stroskotávajú práve na odmietavom postoji zastupiteľstiev, spôsobenom ich slabou 

informovanosťou a nezapájaním sa do činností na úrovni mikroregiónu. 

2. Miestnych podnikateľov, ako skupinu, ktorá v budúcnosti by mala byť jedným z dôležitých 

zdrojov financovania vidieckych partnerstiev, ale i jedným z najvýznamnejších partnerov - 

realizátorov programov rozvoja vidieka.    

 

 

Hodnotenie stretnutí  

 

Účasť 

 

Na stretnutiach bola celková účasť 89 prítomných z toho 6 odborné vedenie (lektor 

a facilitátori). 

Z pozvaných bolo 70 občanov sa aspoň na jednom stretnutí sa zúčastnilo 57 účastníkov, 

nepozvaní 4 účastníci, teda celkovo sa 61 zúčastnených aspoň jeden krát (okrem odborného vedenia). 

 Pozvaných, ktorí sa zúčastnili obidvoch stretnutí bolo 24  (okrem odborného vedenia). 

 Pozvaných bolo 31 podnikateľov, 28 zástupcov samosprávy a 11 ostatní. 

Aspoň na jednom stretnutí sa zúčastnilo 26 podnikateľov,  24 zástupcov samospráv a 11 ostatní (FO, 

tretí sektor a štátna správa). 

 

 

 

 

 



Zabezpečenie. 

 

 Stretnutia sa uskutočnili v termínoch 23.4. 23.5. 2003 v čase od 12.00 do 16.00 v priestoroch 

miestnych úradov. Účastníkom boli poštou zaslané pozvánky za spolupráce OÚ Pohronská Polhora 

a MÚ Tisovec. Zápisnice zo stretnutí boli účastníkom zaslané poštou a emailom. Na stretnutiach bolo 

zabezpečené občerstvenie a obed. Materiál (flipcharty, fixky a ostatné pomôcky) poskytlo združenie 

z vlastných zásob.  

 Odborným lektorom stretnutí bol PhDr. Igor Pašmík – projektový manažér regiónu 

Horehronie. 

 Stretnutia facilitovali : Ing.Hecková a Ing. Vraniaková 

 Organizačne zabezpečovala stretnutia Ing. Hecková – facilitátorka mikroregiónu. 

 

Priebeh. 

 

V prvej časti oboch stretnutí PhDr. Igor Pašmík predniesol odborný výklad na témy : 

- Význam verejno-súkromného partnerstva na vidieku. 

- Postavenie a úloha samosprávy v regionálnom rozvoji  (Zákon o regionálnom rozvoji). 

- Perspektívy vidieka po vstupe SR do EÚ – príprava na vstup. 

- Programovanie na úrovni obce (PSERO) a mikroregiónu (Akčný plán) a ich význam. 

 

  V druhej časti oboch stretnutí boli účastníci rozdelení do troch skupín – samospráva, 

podnikatelia a ostatní kde pod odborným vedením facilitátorov a lektora pracovali na tvorbe Vien 

diagramu na prvom stretnutí a Vízie mikroregiónu na druhom stretnutí. Následne prezentovali 

jednotlivé skupiny svoje výsledky.   

 Rozdelenie do skupín podľa sektorov bolo cielené, aby účastníci formulovali záujmy sektora 

MR a následne ich mali možnosť prezentovať pre partnerskými sektorovými skupinami. V porovnaní 

výstupov jednotlivých skupín sa potom hľadali spoločné názory, ktoré budú slúžiť ako východisko pre 

vzájomnú spoluprácu. 

 Na príklade vyjadrenia sektorových záujmov účastníci uznali obmedzenosť sektorového 

pohľadu a nutnosť vytvárania širšej platformy pri plánovaní rozvoja nášho mikroregiónu.  

  

Celkové zhodnotenie účastníkov. 

 

 Účastníci pozitívne hodnotili tieto stretnutia a sami navrhli pokračovanie takýchto širších 

stretnutí partnerov s prizvaním i ďalších partnerských subjektov, ktorých identifikovali na prvom 

stretnutí.  

 

V Tisovci 6.6. 2003       

Vypracovala : Hecková 


