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I. 
 

V období od 1. 11. 2017 do 31. 03. 2018 boli aktivity projektu zamerané najmä na aktivitu 
B.4 - Vypracovanie pravidiel zlepšenia alebo udržania stavu pre ochranu pôvodných 
interakcií jednotlivých systémových zložiek v oblasti Krásnohorskej jaskyne a aktivitu C.4 – 
monitoring vlyvu projektových aktivít na miestny rozvoj a správanie sa obyvateľstva pri 
využívaní krajiny.  
  

 

 
II. 

Podrobný popis aktivít realizovaných partnerom v príslušnom období podľa 
jednotlivých etáp projektu ako sú uvedené v Dohode o spolupráci a výstupy 

aktivít partnera za dané obdobie 
 

Etapa projektu 

Číslo etapy A.7 
Názov etapy Stretnutia s miestnymi obyvateľmi 

s cieľom objasnenia dôvodov 
realizácie projektu a potenciálneho 
rizika ohrozenia zdrojov pitnej vody 
pre obec 

Plánovaný začiatok a koniec 10/2014 06/2016 
Skutočný začiatok a koniec Prípravná fáza od 

07/2014 
07/2015 

Hlavný zámer aktivity bol v predchádzajúcom období naplnený, ale dielčia informovanosť 
a vysvetľujúce stretnutia s miestnym obyvateľstvom, ako aj so zástupcami obce priebežne 
prebiehajú pri každej osobnej návšteve obce Krásnohorská Dlhá Lúka.   

 
Etapa projektu 

Číslo etapy B.4 
Názov etapy Vypracovanie pravidiel zlepšenia 

alebo udržania stavu pre ochranu 
pôvodných interakcií jednotlivých 
systémových zložiek v oblasti 
Krásnohorskej jaskyne; návrh 
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opatrení na zlepšenie a udržanie 
stavu 

Plánovaný začiatok a koniec 4/2016 3/2017 

Skutočný začiatok a koniec V príprave od 09/2015  
Popis aktivity 
 
Návrh pravidiel pre zlepšenie alebo udržanie stavu pre ochranu pôvodných interakcií jednotlivých 
systémových zložiek v oblasti Krásnohorskej jaskyne bol dopracovaný a aktualizovaný na základe 
pripomienok Štátnej ochrany prírody SR a Urbariátu a pasienkového spoločenstva. Zapracované 
zmeny boli prerokované na osobnom stretnutí s riaditeľom Štátnej ochrany prírody SR  Ing. Killíkom 
22. marca 2018 (podrobný zápis zo stretnutia je uvedený v prílohe č. 1 – MS 6).   
 
Problematika odstránenia čiernej skládky v obci KDL (ako súčasť návrhu opatrení)   - starosta obce 
KDL nás informoval, že túto problematiku prekonzultoval so zástupcami miestneho zastupiteľstva 
s tým, že nateraz nie je zo strany obce vôľa riešiť jej likvidáciu, ani podnikať kroky k jej 
zaregistrovaniu do Registra environmentálnych záťaží ako starú environmentálnu záťaž.  
 

Popis výstupov:  Príloha č. 1 MS-6  - Zápis z pracovnej cesty konanej dňa 21. až 22. marca 2018.  

 
Etapa projektu 

Číslo etapy C.3 
Názov etapy Monitorovanie dopadu 

komunikačných a projektových 
aktivít na zmenu správania sa 
obyvateľov obce a užívateľov 
pozemkov v okolí jaskyne. 

Plánovaný začiatok a koniec 10/2014 12/2018 
Skutočný začiatok a koniec Prípravná fáza od 

08/2014 
 

Popis aktivity 

V nadväznosti na vyhodnotenie  tretieho kola dotazníkov z októbra 2016 (MS 5)  je v štádiu 
prípravy ďalšie štvrté (záverečné)  dvojjazyčné kolo dotazníkov (vypĺňanie respondetmi je 
naplánované na obdobie jún-júl 2018).  Na základe ich vyhodotenia bude možné následne 
komplexne vyhodnotiť a vzájomne porovnať celý časový úsek monitorovania dopadu 
komunikačných a projektových aktivít na zmenu správania sa obyvateľov a užívateľov 
pozemkov v okolí jaskyne. 

Popis výstupov:    



 

Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej 
vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej 
jaskyne 
Priebežná monitorovacia správa o aktivitách 
projektu 

 

- 4 - 
 

 
 
 

Etapa projektu 
Číslo etapy C.4 

Názov etapy Monitoring dopadu aktivít projektu 
na miestny územný rozvoj a zmenu 
využívania krajiny na miestnej úrovni  

Plánovaný začiatok a koniec 10/2014 12/2018 

Skutočný začiatok a koniec Prípravná fáza od 
06/2015 

 

Popis aktivity:   
     K tomu, aby bolo možné naplniť  čiastkový cieľ monitoringu socioekonomického dopadu aktivít 

projektu na lokálnu ekonomiku a populáciu (t. j. porovnávať štatistické ukazovatele pred, počas a po 
skončení projektu) je nevyhnutné mať k dispozícii aj najnovšie údaje (z roku 2017). Vyžiadali sme si 

výročnú správu obce KDL za rok 2017, jej zaslanie nám bolo prisľúbené.  

 

Názov etapy Komunikačné aktivity pre obyvateľov 
obce Krásnohorská Dlhá Lúka za 
účelom implementácie navrhnutých 
opatrení v pôdohospodárstve a vo 
využívaní pozemkov 

Plánovaný začiatok a koniec 10/2014 12/2018 

Skutočný začiatok a koniec Prípravná fáza od 
05/2016 

 

Popis aktivity   
 

Hlavný zámer aktivity D.1 – zvyšovať mieru informovanosti obyvateľov žijúcich v blízkosti 
Krásnohorskej jaskyne a priebežne ich upozorňovať na problematiku životného prostredia 
a ochrany zdroja pitnej vody,  bude  priebežne realizovaný aj v nasledujúcom letnom období 
(stretnutie s obyvateľmi a návštevníkmi obce počas pripravovaných akcií v máji 2018,   
stretnutie s deťmi materskej školky, príprava a distribúcia informačných letákov ). 
  

Popis výstupov 
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Etapa projektu 

Číslo etapy D.6 
Názov etapy Inštalácia informačných tabúľ  

Plánovaný začiatok a koniec 7/2014 3/2016 

Skutočný začiatok a koniec 7/2014 5/2016 
Popis aktivít 
Aktivita je ukončená. 

 

Etapa projektu 
Číslo etapy E.1 

Názov etapy Manažment projektu 
Plánovaný začiatok a koniec 01/2013 12/2018 

Skutočný začiatok a koniec 01/2013  
Popis aktivít   
Koordinátor projektu a finančný manažér za EnviSlovakia, o.z. (ako projektový partner a pridružený 
príjemca projektu) priebežne spolupracuje a koordinuje svoje aktivity finančného charakteru 
s projektovým manažérom z ŠGÚDŠ, ktorý celý riadenie projektu zastrešuje a zabezpečuje.  
 
Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2017:  34 789,71 Eur   
Z toho: 
                                          EK:                               16 109,24 Eur   
                                          MŽP SR:                      11 879,61 Eur   
                                          ENVI Slovakia               6 800,86 Eur   
 
Zúčtovanie čerpania finančných prostriedkov za rok 2017 bolo spracované v štyroch etapách: 
1/ Zúčtovanie zálohovej platby z príspevku EK vo výške 4 381,48 Eur 
2/ Zúčtovanie zálohovej platby z príspevku MŽP SR vo výške 1 636,20 Eur 
3/ Zúčtovanie zvyšku zálohovej platby z príspevku MŽP SR vo výške 220,68 Eur  
4/ ŽoP – refundácia z príspevku  MŽP SR vo výške 3 066,08 Eur. 
 
Poznámka:  Čiastkové vyúčtovanie čerpania výdavkov za rok 2017 (zúčtovanie zálohy 2x a   
refundácia) nie je zo strany MŽP SR ku dnešnému dňu spracované, ani odsúhlasené - čo zatiaľ 
neumožňuje jednoznačne definovať uvedený objem výdavkov k 31.12. 2017 (ako potvrdené  
výdavky) . 
 
Návrh na presun výdavkov: 
Vzhľadom k predĺženiu termínu ukončenia realizácie aktivít projektu o 15 mesiacov (z 30.10.2017 
do 31.12.2018) ako aj k značnej administratívnej náročnosti priebežného spracovávania finančných 
podkladov (výkazov a zúčtovaní) sa súčasné nastavenie finančného krytia aktivity E.1 javí ako 
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nedostatčné.  Navrhujeme preto presun časti výdavkov v rámci personálnych nákladov z príspevku 
vlastných zdrojov z jednotlivých aktivít do aktivity E.1 vo výške 1970,29 Eur a v rámci príspevku EK 
v skupine personálnych nákladov presun 225,- Eur z aktivity D.6 (už ukončená)  do aktivity E.1.  
Navrhované presuny v rámci skupiny personálnych výdavkov nemajú negatívny dosah na schválený 
rozpočet a celkové výdavky na personálne náklady sa nemenia a ostávajú v pôvodnej výške.  
 

 
 

II. 
 

Problémy pri realizácii aktivít v sledovanom období a ich riešenie (ak je 
možné uviesť priradenie k etape projektu) 

 

 
Pomerne výrazná komplikácia nastala odchodom projektovej manažérky zo strany Ministerstva 
životného prostredia SR Mgr. Karin Očenášovej, čo malo za následok takmer úplnú stagnáciu 
komunikácie zo strany MŽP SR. Daná skutočnosť  výrazne komplikuje  zúčtovanie realizovaných 
aktivít za rok 2017, keďže čiastkové podklady k zúčtovaniu, ktoré boli na MŽP SR odovzadané 
začiatkom decembra 2017, neboli ku dnešnému dňu ani spripomienkované, ani spracované a na 
základe informácie zo sekcie EPaP nie je ani predpoklad, že sa tak stane v najbližšom období.   

   

 
 
 

 
 

VI. 
Najdôležitejšie aktivity plánované na nasledujúce obdobie podľa 

jednotlivých etáp projektu 
 

Etapa projektu 

Číslo etapy B.4 
Názov etapy Vypracovanie pravidiel zlepšenia 

alebo udržiavania stavu pre ochranu 
pôvodných interakcií jednotlivých 
systémových zložiek v oblasti 
Krásnohorskej jaskyne, návrh 
opatrení na zlepšenie a udržanie 
stavu  pozemkov 

Plánovaný začiatok a koniec 4/2016 3/2018 
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Skutočný začiatok a koniec V príprave od 09/2015  

Popis aktivít 
Spracovanie finálnej verzie dokumentu „Návrh opatrení na zlepšenie a udržanie stavu na 
ochranu pôvodných interakcií jednotlivých zložiek v oblasti Krásnohorskej jaskyne“.  

Popis výstupov 
Súbor navrhnutých opatrení vo forme správy. 

 

Etapa projektu 

Číslo etapy C.4 
Názov etapy Monitoring dopadu aktivít projektu 

na miestny územný rozvoj a zmenu 
využívania krajiny na miestnej úrovni  

Plánovaný začiatok a koniec 10/2014 12/2018 
Skutočný začiatok a koniec Prípravná fáza od 

06/2015 
 

Popis aktivít 
Spracovanie štatistických ukazovateľov (vrátane za r. 2017), umožňujúcich monitoring socio-
ekonomického dopadu aktivít projektu na lokálnu ekonomiku.  
 

 
 
 
 

Etapa projektu 

Číslo etapy D.1 

Plánovaný začiatok a koniec 10/2014 12/2018 
Skutočný začiatok a koniec Prípravná fáza od 

05/2016 
 

 
 
 

  

Popis aktivít   
 

Príprava podkladov pre prezentáciu aktivít projektu počas gastrofestu (koniec apríla 2018) 
pre miestnych obyvateľov, ako aj návštevníkov regiónu. Príprava stretnutia s deťmi miestnej 
materskej školy, príprava informačných letákov.   
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Potvrdzujem správnosť informácií a dát uvedených v tejto monitorovacej 
správe. 
 
Vypracoval/a: RNDr. Ľudmila Rojkovičová 

  

Podpis a pečiatka1: Mgr. Erik Werner 
Predseda združenia EnviSlovakia, o.z. 
 
 
 

Dátum: 23. 04. 2018 
1
Štatutár alebo kontaktná osoba. 

 

 
 
Prílohy k MS-6: 
 

1/  Zápis z pracovnej cesty, konanej dňa 21. a  22. marca 2018 


