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Záverečná správa 
 
Vzhľadom na predložený spôsob financovania projektu v zmluve s objednávateľom (Úrad 

vlády SR), ktorý nebol zverejnený pri predkladaní žiadostí o grant – poskytnutie prostriedkov až po 
predložení faktúr a realizácii 60% prostriedkov projektu, sme museli pristúpiť k zmene spôsobu 
realizácie projektu. Nakoľko sme neboli pripravený na prefinancovanie takejto čiastky. Vlastné 
rozpočtové príjmy Združenia verejno-súkromného partnerstva pre rozvoj mikroregiónu Muránska 
planina na rok 2003 sú plánované vo výške 58.000,- Sk. Nakoľko väčšiu časť týchto prostriedkov 
tvoria členské príspevky obcí, splatné do 30.júna 2003 nemali  sme dostatok vlastných zdrojov na 
prekrytie 60% rozpočtu projektu, čo je čiastka 59.700,- Sk. Z tohto dôvodu sme sa obrátili na  jednu zo 
spolupracujúcich organizácii na projekte – Združenie pre rozvoj vidieka (ZPRV) Banská Bystrica, 
ktoré nám vyšlo v ústrety a zmluvne sa zaviazalo na zabezpečenie realizácie vybraných aktivít 
projektu. 
 
  
Aktivita 1 : Prieskum verejnej mienky.  
 
 

- za spolupráce s odborníkom Inštitútu rozvoja obcí, miest a regiónov (IROMAR) EF 
Univerzity Mateja Bela Ing. Magda Bernátová, bol vypracovaný dotazník - príloha č.1 
s 25-timi základnými otázkami a 6-timi doplnkovými otázkami, bola spracovaná analýzy 
výsledkov vo forme správy - príloha č.2 z prieskumu verejnej mienky v mikroregióne 
Muránska planina, bolo rozmnožených 500 ks – dotazníka a bol distribuovaný 
prostredníctvom študentov stredných škôl v Tisovci združených v Mládežníckej 
samospráve Mesta Tisovec a členov OZ Vrchár Michalová. Boli vybraní anketári : Milan 
Cibuľa, Hutka Ivan, Janka Krišková, Kodyšová Ľudmila, Marek Kilvády, Zuzana 
Vraniaková, Katarína Pindiaková, Roman Rovenský, Peter Bernáth, Janka Spišáková.  
Anketári boli poučení na stretnutí 13.3.2003 v Muráni, 

- dotazníky boli prepísané do elektronickej podoby členmi OZ Vrchár Michalová - Ľudmila 
Kodyšová, Marek Kilvády, Zuzana Vraniaková a Roman Rovenský., 

 
Vypracovanie dotazníka, analýzu výsledkov, namnoženie, prieskum formou anketárov a 

prepis do elektronickej podoby zabezpečilo ZPRV v spolupráci s OZ Vrchár a experta. Správa 
o výsledkoch prieskumu prílohu č. 2.  

Zadanie dotazníka, grafickú prípravu dotazníka, výber anketárov, kontrolu prieskumu, 
distribúciu a zber dotazníkv, koordináciu a menežovanie činností zabezpečil koordinátor projektu – 
PhDr. Igor Pašmík.   
 
 Zodpovedná osoba za realizáciu tejto aktivity : menežer projektu PhDr. Igor Pašmík 

 



Aktivita 2 :  Stretnutie poslancov miestnych samospráv s expertmi k problematike vstupu SR do 
EÚ. 

 
 

Dňa 15. marca 2003 sa v Obci Muráň zrealizovalo stretnutie zástupcu realizátora projektu 
PhDr. Igora Pašmíka, expertov - Ing. Petra Rusnáka, BB VIPA a  – Ing. Evy Sekerešovej, EF UMB 
s poslancami miestnych samospráv a pracovníkmi miestnych úradov, podľa priloženej kópie 
prezenčnej listiny. 
 Stretnutie sa uskutočnilo v zariadení Obecného úradu Muráň v čase od 9.00 do 18.30 
Stretnutie facilitovala Ing. Miroslava Hecková.  
Zúčastnilo sa ho 27 aktívnych účastníkov.  
Témy stretnutia boli :    Rozvoj vidieka a Európska únia – viedol Ing. Rusnák 
    Vstup SR do EÚ – výhody a nevýhody – viedla Ing. Sekerešová 
   Vplyv vstupu do EÚ na rozvoj MR -  viedol PhDr. Igor Pašmík 

Prejednávaná problematika sa stretla s veľkým záujmom a bohatou diskusiou. Stretnutie 
prispelo i  k podpore schválenia členského príspevku z rozpočtov obcí do Združenia verejno-
súkromného partnerstva. 

Expertov, facilitátora, stravu, priestory a techniku zabezpečilo Združenie pre rozvoj vidieka.  
Koordináciu, manažovanie stretnutia, pozvanie účastníkov, vyplatenie cestovného, dojednanie 

priestorov a stravy, namnoženie informačného CD o EÚ zabezpečil koordinátor projektu . 
  Zodpovedná osoba z túto aktivitu : PhDr. Igor Pašmík 

 
 
 
Aktivita 3 : Informačný bulletin „Spoznajme Európsku úniu“ 
 
 
 Bolo vytlačených 1000 ks Informačného bulletinu „Spoznajme Európsku úniu „(v prílohe), 
formát A5, 24 strán ČB + obálka FB, 15 fotografií.  

Na tvorbe bulletinu sa podieľali PhDr. Igor Pašmík - Mikroregión a Európa občanov  (2,25 
NS), politológ BB VIPA Ivan Rončák – Európsky príbeh, Ako to vidia politici (3 NS), Ing. 
Sekerešová -Výhody a nevýhody (1NS), Ing. Rusnák - Finančná pomoc a Vstup do EÚ a rast cien, 
Mgr, Tyčiaková – Naše projekty (1,75 NS). Nové fotografie nafotil Miloš Novák, použité fotografie 
z archívu – P.Berčík, M.Detko. 

Výber vhodných informácií o EÚ z tlače a publikácií upravil PhDr. Igor Pašmík  
 Grafickú úpravu a tlač realizuje firma HLP Grafik, Brezno 
 Bulletin bol distribuovaný v obciach mikroregiónu v dňoch 16. a 17. apríla. Bol dostupný na 
obecných úradoch a v miestnych obchodoch. 

Textovú a fotografickú časť Informačného bulletinu zabezpečilo Združenie pre rozvoj vidieka. 
 Ostatné texty, grafický návrh, koordinácia, manažovanie tvorby bulletinu, korektúry, tlač 
a distribúciu zabezpečil koordinátor projektu. 

Zodpovedná osoba za aktivitu : PhDr. Igor Pašmík 
  
 
 
Aktivita 4:  Poradenské centrum 
 
 

Od 3.marca 2003 do 7.mája 2003 bolo zriadené dočasné poradenské centrum pre obyvateľov 
mikroregiónu Muránska planina. Zamerané na vstupu SR do EÚ, problematiku EÚ a otázky referenda. 
Toto centrum bolo prístupné pre verejnosť dve hodiny denne a v priebehu týždňa menilo svoje 
pôsobisko v obciach mikroregiónu podľa vypracovaného harmonogramu. Prevádzku poradenského 
centra zabezpečili vyškolení facilitátori Ing. Miroslava Hecková, a PhDr. Igor Pašmík. 

Boli spracované a namnožené (800 ks) letáčiky  – Príloha č.3 a informačné plagáty. Letáčiky 
tvorili prílohu Informačného bulletinu. 



Činnosť centra bolo zverejnené na obecných výveskách - plagátmi, miestnymi obecnými 
rozhlasmi a distribúciou letáčikov do obchodov v rámci mikroregiónu.  
       Informačné a poradenské služby poskytujú vyškolení odborníci na problematiku EÚ z nášho 
mikroregiónu. V centre je dispozícii zapožičaný počítač s pripojením na internet a rozličné tlačené 
materiály o EÚ, ako aj informačné CD o EÚ, ktoré spracovalo OZ Vrchár z verejne prístupných 
zdrojov. 
 Facilitátori majú k dispozícii prenosný počítač, zapožičaný Združením pre rozvoj vidieka, 
informačné materiály, a pripojenie na internet. Počas svojej práce priebežne dopĺňajú databázu 
informácií o Európskej únii a vstupe SR do EÚ.  
 Služby poradenského centra bola využívaná, najmä mladými ľuďmi. Celkovo bolo 
zabezpečených spolu 90 poradenských hodín. a poradenské centrum navštívilo viac ako 120 občanov.  
 Činnosť poradenského centra – personálne obsadenie,  techniku a priestory boli zabezpečené 
prostredníctvom Združenia pre rozvoj vidieka. 
 Koordinátor projektu riadil činnosť poradenského centra a poradcov,  dojednal kancelárske 
priestory na obecných úradoch, realizoval priebežné kontroly činnosti centra, zabezpečil jeho 
propagáciu na verejnosti, vypracovanie a namnoženie informačných letákov a plagátov, ich 
distribúciu, zaisťoval vybavenie centra informačnými materiálmi.  
 Zodpovedná osoba za túto časť projektu : PhDr. Igor Pašmík 
 
 
 
Aktivita 5 : Verejné diskusie 
 
 
 V rámci realizácie verejných diskusií sa uskutočnilo 7 stretnutí s občanmi. Diskusie boli 
vedené facilitátormi Ing. Heckovou (Tisovec, Rimavská Píla, Muránska Huta, Muránska Lehota) 
a PhDr. Pašmíkom (Michalová, Pohronská Polhora, Muráň). Pozvanými diskutérmi boli starostovia 
obcí, poslanci miestnych zastupiteľstiev a hostia – politológ Ivan Rončák (Michalová, Pohronská 
Polhora), filozof PhDr. Igor Pašmík (Tisovec, Rimavská Píla, Muránska Huta, Muránska Lehota). 
Termíny a menovité obsadenie boli dohodnuté na treťom stretnutí pracovnej skupiny a spracované vo 
forme  rozpisu stretnutí – Príloha č. 4 
 K propagácii verejných diskusií boli vytlačené farebné informačné plagáty (14 ks) 
a informačné letáčiky – príloha č.5, ktoré boli prílohou Informačného bulletinu (1000 ks), občania boli 
informovaní i miestnymi rozhlasmi.  
 Stretnutia sa realizovali prevažne v poobedňajších hodinách o 16.00 hod. Na stretnutiach boli 
k dispozícii rôzne informačné materiály o EÚ a Informačný bulletin.  
 Účasť občanov na stretnutiach bola veľmi slabá. Celkovo sa zúčastnilo stretnutí iba 78 
obyvateľov mikroregiónu (bolo to spôsobené jarnými prácami na poliach a v záhradkách)..     
 Priestory stretnutí boli zabezpečené prostredníctvom Združenia pre rozvoj vidieka. 
 Koordinátor projektu zabezpečil prípravu stretnutí, propagáciu – spracovanie a distribúciu 
informačných letákov a plagátov, oznámenie v miestnych rozhlasoch, občerstvenie účastníkov a účasť 
diskutérov. 
 
 
 
Aktivita 6   Technické zabezpečenie projektu. 
 
 
 1.3.2003 sa uskutočnilo v Michalovej I. zasadnutie pracovnej skupiny projektu : Ing. I.Pašmík, 
Mgr. H. Tyčiaková, Ing. M. Hecková, Mgr. Jaroslav Berčík. Za menežera projektu bol vybraný PhDr. 
Igor Pašmík.. Jednotliví členovia o informovali o možnostiach zabezpečenia projektu z vlastných 
zdrojov združenia. Pracovná skupina poverila menežera projektu prípravou zmluvy so Združením pre 
rozvoj vidieka do 2.3.2003 a zabezpečením ďalších realizácií v súlade s projektom. Za zodpovednú 
osobu na realizáciu všetkých Aktivít bol poverený koordinátor projektu PhDr. Igor Pašmík. Bol 
vypracovaný časový sa rozpis činnosti poradenského centra pre jednotlivé obce a za odborných 



poradcov boli vybraní :  PhDr. Pašmík (Michalová, Pohronská Polhora), Ing. Hecková  (Tisovec, 
Muráň, Muránska Huta, Muránska Lehota).   
. 
 22.3.2003 sa uskutočnilo v Michalovej II. stretnutie pracovnej skupiny projektu (prítomní boli 
všetci), kde menežer projektu informoval o postupe prác na projekte. Pracovná skupina konštatovala, 
že realizácia aktivít je vykonávaná v súlade s časovým harmonogramom projektu. Pracovná skupina 
schválila obsahovú stránku pripravovaného bulletinu. 
 
 11.4.2003 sa uskutočnilo III. stretnutie pracovnej skupiny v Michalovej (prítomní boli všetci). 
Na stretnutí sa preberala a schválila priebežná správa pre objednávateľa, ucelil sa obsah predfaktúry 
pre odberateľa a realizovala sa kontrola dodávateľských faktúr. Bol spracovaný rozpis verejných 
diskusií a ich zabezpečenie facilitátormi a obsadenie poslancami a hosťami. 
 
 14.5.2003 sa uskutočnilo IV stretnutie pracovnej skupiny v Michalovej (prítomní boli všetci). 
Na stretnutí predniesol koordinátor projektu návrh záverečnej správy a vyúčtovanie projektu. Prítomní 
schválili predloženú správu. Poverili koordinátora projektu prezentovaním priebehu a výsledkov 
projektu na stretnutí Združenia mikroregiónu, ktoré sa uskutoční 23.5.2003. 
   

Manažér projektu PhDr. Igor Pašmík, zabezpečoval koordináciu celého projektu,  jednotlivé  
úlohy  sú popísané pri realizovaných aktivitách. 

Za obdobie od 1.3. do 14.5. 2003 celkovo pracoval na projekte 180 hodín  
 Na zabezpečenie realizácie projektu precestoval 1400 km. 

Podrobný rozpis práce, doba trvania práce, miesto, vzdialenosť a dátum sú vo Výkaze práce 
koordinátora projektu – Príloha č. 6. 
 
 
 
 
                              Vypracoval  PhDr. Igor Pašmík 
 
V Michalovej, 14.5.2003 
 
 


