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I. 
Zhrnutie aktivít projektu realizovaných v príslušnom období 
(vrátane porovnania plánovaných a uskutočnených aktivít) 

 
Etapa projektu č. ENV SK 1023 KRASCAVE sa zamerala na odkomunikovanie dôvodu 
konania projektu domácemu obyvateľstvu obce Krásnohorská Dlhá lúka. Ide prevažne 
o aktivitu A7. Osobný kontakt s vedením obce a jej obyvateľmi sme využili zároveň na 
prípravu monitoringu environmentálneho správania obyvateľov (C3), ktorý bez osobného 
kontaktu s obyvateľmi nebolo možné realizovať.  
Dôvody pre omeškanie začiatku aktivít boli dva. Prvým dôvodom boli vážne neistoty 
s financovaním našej časti projektu, čo však nemalo žiadny vplyv na kvalitu ostatných 
odborných aktivít našich partnerov z GÚDŠ. Išlo o prirodzený dôsledok neistoty ako našich 
partnerov (na ktorých sme finančne závislí), tak aj nášho subjektu, či projekt budeme mať 
finančne natoľko pokrytý, aby malo zmysel vôbec obyvateľov obce zaťažovať odbornými 
informáciami.  
Druhý dôvod omeškania projektových aktivít súvisel s obdobím volieb do miestneho 
zastupiteľstva, ktoré sa konali 15.novembra 2014.  V takomto čase bolo pri komunikačných 
aktivitách dôležité zvážiť načasovanie akýchkoľvek komunikačných a monitorovacích aktivít, 
aby si naše aktivity občania nespájali nevhodne a nevznikali tak konšpirácie, či nejde 
o predvolebnú kampaň úradujúceho starostu obce. Ak by naše aktivity neboli citlivo 
načasované, domnievame sa, že by mohlo dôjsť k stretom záujmov, sťaženiu spolupráce 
s občanmi a nevylučuje sa, že by mohlo dôjsť aj k poškodzovaniu výstupov našich aktivít 
(napr. k poškodeniu informačných tabúľ k projektu). V obci k podobným prejavom 
nepriateľstva v súvislosti s vedením obce došlo len nedávno. Veríme, že aj pre vážnosť témy, 
akou sa projekt zaoberá bolo nutné ustrážiť načasovanie podávania informácii obyvateľom 
obce. Ako informujeme ďalej, niektoré menšie neúspechy v tejto fáze je možné 
interpretovať aj ako dôsledok predvolebného obdobia a s tým súvisiacimi náladami medzi 
miestnymi obyvateľmi.   
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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 

Plánovaný začiatok a koniec 07/2013 12/2014 

Skutočný začiatok a koniec 07/2014 07/2015 
Popis aktivít 
Kvalita komunikačných aktivít smerom k verejnosti úzko súvisí so znalosťou cieľovej skupiny 
a jej prirodzeného prostredia kam vstupujeme. Aby sme dosiahli požadovaný efekt bolo 
potrebné na úvod preskúmať špecifiká cieľovej skupiny s ktorou sme potrebovali 
komunikovať, spoznať celkovú atmosféru v obci, naladenie rôznych skupín obyvateľov počas 
predvolebnej kampane ku komunálnym voľbám v obci, ako aj spoznať  vedenie obce 
vzhľadom na obdobie, kedy bola vedená ich predvolebná kampaň. 
K hlavným aktivitám patrilo štúdium špecifík regiónu, samotnej obce, príprava stratégie 
oslovenia kľúčových subjektov, príprava materiálov na komunikačné aktivity s ohľadom na 
rôznorodosť cieľových skupín a potenciálnych ovplyvňovateľov, získanie kontaktov na 
cieľové skupiny a kľúčové osoby v obci. Keď sme prekonali fázu hrubých príprav, dohodli 
sme si prvé stretnutie s vedením obce. V úvode prvej pracovnej cesty sme získali dobrý 
základ pre realizáciu druhej fázy komunikačných aktivít, kedy sme problematiku projektu 
mohli definitívne odkomunikovať aj bežným obyvateľom obce. Správu z prvej a druhej 
pracovnej cesty týkajúcej sa tejto aktivity A7 uvádzame ako prílohu č. 1 a č.2.  
Popis výstupov 
Výstupmi komunikačných aktivít boli : 

- 3 stretnutia s vedením obce (starosta a 3 poslanci) 
- letáčiky na oslovenie 2 hlavných cieľových skupín obyvateľov v počte 120 ks 
- 1 odborná prednáška pre deti a mládež (žiaci miestnej ZŠ v počte 8 osôb) 
- 1 odborná prednáška pre dospelú populáciu obce ( cca 30 osôb ) 
- 1 informačné stretnutie v obci (cca 40 osôb) 
- 1 komentovaná vychádzka k vodnému zdroju obce ( cca 20 osôb) 

- Získanie centier vplyvu pre ďalšie komunikačné aktivity ( 3 partneri) 
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Etapa projektu 

Číslo etapy C.3 
Názov etapy Monitoring environmentálneho 

správania sa obyvateľov obce – 
1.fáza (na začiatku projektových 
aktivít) 

Plánovaný začiatok a koniec ?/2013 ?/2014 

Skutočný začiatok a koniec 08/2014 07/2015 
Popis aktivít 
Monitoring environmentálneho správania sme naplánovali do dvoch fáz, z ktorých každá má 
dlhší časový úsek z dôvodu zabezpečenia objektívnosti výstupov. Prvá fáza sa odohráva na 
začiatku realizácie komunikačných aktivít s verejnosťou. V tejto fáze sme sa oboznámili s 
aktuálnym stavom lokality v intraviláne aj extraviláne obce. Výstupom sú fotografické 
zábery rôznych častí obce. Monitoring sme vykonávali viacerými spôsobmi. Ponajprv 
nenápadným osobným pozorovaním stavu životného prostredia v obci, pozorovaním 
obyvateľov pri rôznych príležitostiach a aktivitách (bežné činnosti, voľnočasové aktivity, 
v práci, doma, na verejných priestranstvách, na vychádzke v lese) a v neposlednom rade aj 
pomocou rozhovorov s miestnymi obyvateľmi. K zachyteniu našich pozorovaní sme využili 
dotazníky a fotografie. K realizácii časti monitoringu sme prizvali aj dve skupiny miestnych 
obyvateľov. Prvou skupinou boli deti miestnej školy a druhou skupinou boli členovia 
mládežníckej OZ v obci. Dôvodom bolo to, že miestni pomocníci mali omnoho väčšiu šancu 
zachytiť neskreslené, reálne informácie o environmentálnom správaní miestnych v ich 
prirodzenom prostredí, nakoľko domáci pred nimi nemajú až také zábrany ako pred nami, 
ako cudzími ľuďmi. Ich úlohou bolo v dlhšom časovom úseku a v rôznych ročných obdobiach 
zachytiť správanie obyvateľov s ohľadom na environment. Výsledkom bolo 72 dlhších a12 
kratších dotazníkov ako aj súhrnná správa o zisteniach stavu v obci za obdobie 09 /2014 až 
06/2015, ktorú spracovali deti ZŠ. Našu správu z monitoringu 1. fázy uvádzame ako prílohu 
č. 3.  
Popis výstupov 
Výstupmi monitoringu sú : 

- Fotografie, ktoré dokumentujú stav životného prostredia v intraviláne aj 
v extraviláne obce 

- Dlhšie dotazníky 72 ks 
- Kratšie dotazníky 12 ks 
- Dotazník so ZŠ o realizácii monitoringu počas 6 mesiacov 

- Záverečná správa z 1.fázy monitoringu obohatená grafmi 
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Etapa projektu 

Číslo etapy C.4 
Názov etapy Monitoring socioekonomického 

dopadu projektu na miestne 
obyvateľstvo  

Plánovaný začiatok a koniec ?/2013 ?/2015 
Skutočný začiatok a koniec V príprave od 10/2015  

Popis aktivít 
S aktivitou sme len v procese úvodných príprav z dôvodu, že na financovanie tejto aktivity 
ešte nemáme pridelené financie, ktoré potrebujeme na realizáciu niekoľkých stretnutí 
s podnikateľskými subjektami v obci. Na stretnutiach potrebujeme vypĺňať dotazníky. Bez 
osobných konzultácií by sa narušila pôvodná koncepcia monitoringu. 
Popis výstupov 
- osobné stretnutia s aktívnymi podnikateľskými subjektami pre zabezpečenie 
hodnovernosti vstupných informácií pre monitoring.  
- správa z monitoringu  

 

Etapa projektu 

Číslo etapy B.4 

Názov etapy Návrh opatrení  
Plánovaný začiatok a koniec ?/2013 ?/2015 

Skutočný začiatok a koniec V príprave od 09/2015  
Popis aktivít 
Pre spracovanie kvalitného súboru efektívnych opatrení je potrebné preskúmať pôvodné 
interakcie jednotlivých zložiek v riešenej lokalite. K tomuto je potrebné preštudovať 
množstvo odborných podkladov, kde sa riešitelia vyjadrujú k skutkovému stavu. Ďalšou 
fázou je správne odkomunikovať zámer pre vypracovanie opatrení jednotlivým 
ovplyvňovatelom. Ak sa nám podarí získať pre náš zámer široké spektrum ovplyvňovateľov, 
tak navrhnuté opatrenia majú šancu byť dodržiavané. Stretnutia na lokalite sú o budovaní 
pozitívneho vzťahu k predmetu riešenia- trvale udržateľnému vodnému zdroju v lokalite. 
Počet stretnutí a ich správne načasovanie momentálne predpokladáme naplánovať na 
10/2015. V tejto fáze sa zameriavame zatiaľ na štúdium doterajších poznatkov a prípravu 
stratégie k spracovaniu dokumentu návrhu opatrení. 
Popis výstupov 
Sumár doterajších kľúčových poznatkov k správnemu nastaveniu koncepcie ( zdroj internet 
a záverečné správy odborníkov), ktoré neskôr prejednáme s dotknutými subjektami. 
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Etapa projektu 
Číslo etapy D.1 

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

Plánovaný začiatok a koniec 04/2013 09/2015 

Skutočný začiatok a koniec Nezačali sme  
Popis aktivít 
Ešte sme nenavrhli opatrenia a z tohto dôvodu nieje dôvod komunikovať takéto opatrenia 
obyvateľom obce. Po absolvovaní pracovných stretnutí k aktivite B4 budeme môcť navrhnúť 
efektívne opatrenia. Bez osobných konzultácií by očakávaný výstup nebol v praxi 
uskutočniteľný. 
Popis výstupov 
Výstupom má byť niekoľko stretnutí s beneficientmi a aj s ovplyvňovateľmi, ktorí sú 
potrební pre implementáciu opatrení, hlavne v pôdohospodárstve.  
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III. 
Problémy pri realizácii aktivít v sledovanom období a ich riešenie 

(ak je možné uviesť priradenie k etape projektu) 
 

Okrem problému získania potrebných financií na realizáciu jednotlivých aktivít sa nevyskytli 
žiadne problémy, pre ktoré by bola potrebná bližšia špecifikácia. 
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VI. 
Najdôležitejšie aktivity plánované na nasledujúce obdobie podľa 

jednotlivých etáp projektu 
 

Etapa projektu 

Číslo etapy C.4 
Názov etapy Monitoring socio ekonomického 

dopadu projektu na miestnych 
obyvateľov.1. začiatočná fáza. 

Plánovaný začiatok a koniec 01/2014 12/2014 
Skutočný začiatok a koniec 09/2015 11/2015 

Popis aktivít 
V prvej fáze je potrebné získať čo najširšie a najdetajlnejšie informácie o podnikajúcich 
subjektoch spomedzi miestnych obyvateľov, prípadne spomedzi subjektov, ktorí majú 
v riešenej lokalite pobočky. Subjekty je potrebné identifikovať, získať o nich údaje zo 
štatistických údajov , neskôr ich osobne skontaktovať a dopytovať za pomoci dotazníka. Pre 
vyššiu mieru úspešného dopytovania je najlepšie podnikateľské subjekty osobne navštívíť, 
pričom im odprezentujeme dôvod dopytovania, ktorým je záujem o získanie informácií, či 
ich realizácia nášho projektu nejakým spôsobom v podnikateľskej činnosti obmedzuje, 
prípadne zvýhodňuje alebo to na ich činnosť nemá žiadny pozorovateľný vplyv.  
Popis výstupov 
osobné stretnutia s aktívnymi podnikateľskými subjektami pre zabezpečenie hodnovernosti 
vstupných informácií pre monitoring.  
- správa z monitoringu 
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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   

Plánovaný začiatok a koniec 07/2014 06/2015 

Skutočný začiatok a koniec 09/2015 11/2015 
Popis aktivít 
Pre spracovanie kvalitného súboru efektívnych opatrení je potrebné preskúmať pôvodné 
interakcie jednotlivých zložiek v riešenej lokalite. K tomuto je potrebné preštudovať 
množstvo odborných podkladov, kde sa riešitelia vyjadrujú k skutkovému stavu. 
K jednotlivým návrhom opatrení sú potrebné konzultácie s pracovníkmi Štátnej ochrany 
prírody,  pracovníkov miestneho urbariátu a iných dotknutých subjektov. Stretnutia 
s ovplyvňovateľmi na lokalite sú hlavne o budovaní pozitívneho vzťahu k predmetu riešenia- 
trvale udržateľnému vodnému zdroju v lokalite. Počet stretnutí a ich správne načasovanie 
momentálne predpokladáme naplánovať na 10-11/2015.  
Popis výstupov 
Súbor navrhnutých opatrení vo forme správy. 
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Etapa projektu 
Číslo etapy D.1 

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

Plánovaný začiatok a koniec 01/2014 09/2015 

Skutočný začiatok a koniec 04/2016 06/2016 
Popis aktivít 
Po dôkladnom prerokovaní nami navrhnutých pravidiel zlepšenia alebo udržiavania stavu 
pre ochranu pôvodných interakcií jednotlivých systémových zložiek v oblasti Krásnohorskej 
jaskyne s ovplyvňovateľmi je potrebné dokument pravidiel predstaviť aj väčšinovému 
obzvateľstvu, ktoré poinformujeme o dôležitosti dodržiavania týchto pravidiel. Počas 
stretnutia s miestnym obyvateľstvom ich vyzveme k zosúladeniu svojich aktivít, ktoré môžu 
prispieť k ochrane vodárenského zdroja. 
Popis výstupov 
Minimálne 2 stretnutia s miestnym obyvateľstvom, kde na jednom z nich predpokladáme 
váčšinovú účasť staršej populácie a na druhom väčšinovú účasť detí a mládeže. 

 
 
 
 

Etapa projektu 

Číslo etapy D.6 

Názov etapy Inštalácia informačných tabúľ 
Plánovaný začiatok a koniec 07/2014 06/2015 

Skutočný začiatok a koniec 10/2015 10/2015 
Popis aktivít 
Grafický návrh obsahu informačných tabúľ a jeho spracovanie do koncovej podoby vo forme 
informačných tabúľ. Inštalácia tabúľ v riešenej lokalite. 

Popis výstupov 
2 informačné tabule väčšieho formátu a 1 informačná tabuľa menšieho formátu.  
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Prílohy k správe 
 

Číslo prílohy Názov 

1 Správa z 1. A 2. Pracovnej cesty 

2 Správa z monitoringu ekologického správania sa obyvateľstva 

3 Priebežná správa o stave doterajších aktivít 

 

 
Potvrdzujem správnosť informácií a dát uvedených v tejto 
monitorovacej správe. 
 
 
 
 
Vypracoval/a: Mgr. Pavol Takáč 

RNDr. Anton Auxt 
RNDr. Tibor Kovács 

Pozícia: členovia občianskeho združenia  
 

Podpis a pečiatka1: Mgr. Pavol Takáč 
 
 
 

Dátum: 15. 09. 2015 
1 Štatutár alebo kontaktná osoba. 


