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

I.
V období od 1. 04. 2018 do 31. 09. 2018 boli aktivity projektu zamerané najmä na aktivitu
C.4 – Monitoring vplyvu projektových aktivít na miestny rozvoj a aktivitu D.1 – Komunikačné
aktivity pre obyvateľov obce Krásnohorská Dlhá Lúka.

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
Názov etapy

Plánovaný začiatok a koniec
Skutočný začiatok a koniec

A.7
Stretnutia s miestnymi obyvateľmi
s cieľom objasnenia dôvodov
realizácie projektu a potenciálneho
rizika ohrozenia zdrojov pitnej vody
pre obec
10/2014
06/2016
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
Názov etapy

B.4
Vypracovanie pravidiel zlepšenia
alebo udržania stavu pre ochranu
pôvodných interakcií jednotlivých
systémových zložiek v oblasti
Krásnohorskej jaskyne; návrh
opatrení na zlepšenie a udržanie
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Plánovaný začiatok a koniec
Skutočný začiatok a koniec

stavu
4/2016
V príprave od 09/2015

3/2017
10/2018

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. Finálna verzia
dokumentu je tesne pred dokončením.

Etapa projektu
Číslo etapy
Názov etapy

Plánovaný začiatok a koniec
Skutočný začiatok a koniec

C.3
Monitorovanie dopadu
komunikačných a projektových
aktivít na zmenu správania sa
obyvateľov obce a užívateľov
pozemkov v okolí jaskyne.
10/2014
12/2018
Prípravná fáza od
11/2018
08/2014

Popis aktivity

Štvrté (posledné) kolo dotazníkov bolo obyvateľom a návštevníkom obce KDL prezentované
koncom júla 2018 na kultúrno-spoločenskom podujatí XII. Gemerského remeselníckeho
festivalu. Za vyplnenie dvojazyčného dotazníka bola návštevníkom ponúknutá možnosť
získať upomienkový predmet s motívom Krásnohorskerj jaskyne (tričko, nákupnú tašku,
magnetku). O dotazníky ako aj upomienkové predmety bol veľký záujem nielen zo strany
dospelých, ale aj zo strany detí.
Štvrté kolo dotazníkov bolo vyhodnotené a je zverejnené na web stránke projektu.
Vyhonotenie posledného 4. kola dotazníkov už umožňuje vzájomne porovnať celý časový
úsek monitorovania dopadu komunikačných a projektových aktivít na zmenu správania sa
obyvateľov v okolí jaskyne. Vyhodnotenie a vzájomné porovnanie všetkých získaných údajov
bude spracované v priebehu októbra 2018 v záverečnej správe, výstup bude zverejnený na
web stránke projektu.
Príloha č. 1 : Dotazník č. 4
Príloha č. 2: Vyhodnotenie 4. kola dotazníkov

-3-

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

Plánovaný začiatok a koniec
Skutočný začiatok a koniec

C.4
Monitoring dopadu aktivít projektu
na miestny územný rozvoj a zmenu
využívania krajiny na miestnej úrovni
10/2014
12/2018
Prípravná fáza od
06/2015

Popis aktivity:
Naplniť čiastkový cieľ monitoringu socioekonomického dopadu aktivít projektu na lokálnu
ekonomiku a populáciu je možné porovnávaním dostupných štatistických ukazovateľov pred, počas
a pri ukončení projektu. K tomu, aby bolo možno uvedený cieľ čo najvierihodnejšie naplniť, boli
využité všetky verejne dostupné zdroje informácii (Individuálne výročné správy KDL, Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce KDL, Web stránka FinStat, evidečná karta projektu
pozemkových úprav v KDL, štatistický portál, portál „naseobce“ a pod.). Záverečná správa
o hospodárení subjektov je v štádiu spracovávania. Finálny dokument bude zverejnený na
webstránke projektu.

Číslo etapy
Názov etapy

Plánovaný začiatok a koniec
Skutočný začiatok a koniec

D.1
Komunikačné aktivity pre obyvateľov
obce Krásnohorská Dlhá Lúka za
účelom implementácie navrhnutých
opatrení v pôdohospodárstve a vo
využívaní pozemkov
10/2014
12/2018
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, bol priebežne realizovaný aj v uvedenom časovom úseku:
1/ Júl 2018 – prezentácia cieľov projektu v rámci kultúrno-spoločenského podujatia XII.
Gemerský remeselnícky festival (jeho súčasťou bol dotazník č. 4 – aktivita C.3).
2/ September 2018 – Ekologické hry pre deti materskej a základnej školy, s cieľom upozorniť
aj detskú populáciu na aktivity projektu hravou formou, pričom súťaže a disciplíny boli
prospôsobené veku a zručnosti detí, so zameraním na rozvoj vedomostí, ale aj zábavy. Na
zvýšenie povedomia o existencii Krásnohorskej jaskyne a významu pitnej vody v nej bol pre
deti vytvorený model jaskynného kvapľa, ktorý si deti vo voľnom čase dotvarujú, vyfarbia
a výsledok ich práce bude zverejnený na webovej stránke projektu.
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Popis výstupov:
Príloha č. 3: Zápis zo SC zo dňa 27.a 28. júla 2018 (s fotodokumentáciou)
Príloha č. 4: Zápis zo SC zo dňa 21. a 22. septembra 2018 (s prílohami)

Etapa projektu
Číslo etapy
Názov etapy
Plánovaný začiatok a koniec
Skutočný začiatok a koniec
Popis aktivít

D.6
Inštalácia informačných tabúľ
7/2014
3/2016
7/2014
11/2018

Aktivita je ukončená.

Etapa projektu
Číslo etapy
Názov etapy
Plánovaný začiatok a koniec
Skutočný začiatok a koniec

E.1
Manažment projektu
01/2013
12/2018
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 1. 7. 2018: 40 399,06 Eur
Z toho:
EK:
18 630,99 Eur
MŽP SR:
14 345,47 Eur
ENVI Slovakia
7 422,60 Eur
Poznámka: Čiastkové vyúčtovanie čerpania výdavkov za rok 2017 (zúčtovanie zálohy 2x a 1x
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) .
Vzhľadom k snahe dostať čo najviac do povedomia obyvateľov obce KDL hlavný zámer projektu –
ochrana zdrojov pitnej vody, bol na aktivitu D.1 „Komunikačné aktivity pre obyvateľov obce KDL“
kladený zvýšený dôraz aktivít (pravidelne opakované prezentácie projektu na stretnutí s občanmi
a návštevníkmi obce, aktivity zamerané na detskú populáciu), čo si vyžiadalo vyššie nároky na
čerpanie finančných prostriedkov. Naopak, realizácia aktivity B.4 si nevyžaduje až taký časový
rozsah, ako bol naplánovaný (rozpočtovaný). Navrhujeme preto týmto možnosť presunu
nevyužitých finančných prostriedkov z aktivity A.7 (620,- Eur) a D.6 (225,- Eur) do aktivity D.1
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(príspevok z rozpočtu EU). Súčasne, vzhľadom k tomu, že na aktivitu E.1 bude v záverečnej fáze
projektu kladený hlavný dôraz, navrhujeme presun (z príspevku rozpočtu MŽP SR) z aktivity B.4
(ktorá je finančne predimenzovaná) vo výške 1 050,- Eur do aktivity E.1 (presun v rámci jednej
skupiny výdavkov) a presun z cestovných nákladov vo výške 425,- Eur do aktivity D.1 (čo
predstavuje presun v objeme 9,53 % ).

II.
Problémy pri realizácii aktivít v sledovanom období a ich riešenie (ak je
možné uviesť priradenie k etape projektu)
Komplikácia, spôsobená odchodom projektovej manažérky zo strany Ministerstva životného
prostredia SR Mgr. Karin Očenášovej trvá naďalej - projekt nemal až do 24.9.2018 určeného
pracovníka, ktorý by zo strany MŽP SR za projekt zodpovedal. Táto stagnácia komunikácie zo strany
MŽP SR výrazne komplikuje situáciu z hľadiska finančného riadenia projektu, keďže doteraz stále nie
je uzavrené zúčtovanie zálohonej platky za rok 2017 (ktoré bolo na MŽP SR odovzdané ešte
8.12.2017) a nie je ani zúčtovaná refundácia z roku 2017. Dlhotrvajúca absencia vzájomnej
komunikácie neumožňuje operatívne riešiť otázky týkajúce sa presunu finančných prostriedkov
z jednej aktivity do druhej v dôsledku toho, že aktuálna realizácia aktivít v praxi je odlišná od toho,
ako boli finačné prostriedky na jednotlivé aktivity rozpočtované.

VI.
Najdôležitejšie aktivity plánované na nasledujúce obdobie podľa
jednotlivých etáp projektu
Etapa projektu
Číslo etapy
Názov etapy

B.4
Vypracovanie pravidiel zlepšenia alebo
udržiavania stavu pre ochranu pôvodných
interakcií jednotlivých systémových zložiek
v oblasti Krásnohorskej jaskyne, návrh
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Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej
vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej
jaskyne
Priebežná monitorovacia správa o aktivitách
projektu
opatrení na zlepšenie a udržanie stavu
pozemkov

Plánovaný začiatok a koniec
Skutočný začiatok a koniec
Popis aktivity

4/2016
V príprave od 09/2015

3/2018
10/2018

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. Správa bude po dokončení zverejnená na
webovej stráínke projektu.

Etapa projektu
Číslo etapy
Názov etapy

Plánovaný začiatok a koniec
Skutočný začiatok a koniec

C.3
Monitorovanie dopadu komunikačných
a projektových aktivít na zmenu správania
sa obyvateľov obce a užívateľov pozemkov
v okolí jaskyne.

10/2014
Prípravná fáza od
08/2014

12/2018
11/2018

Popis aktivity

Vyhodnotenie a porovnanie získaných údajov zo všetkých štyroch dotazníkov vo forme
záverečnej správy za danú aktivitu.
Popis výstupov: Záverečná správa bude po dokončení uložená na web-stránke projektu.

Etapa projektu
Číslo etapy
Názov etapy
Plánovaný začiatok a koniec
Skutočný začiatok a koniec

C.4
Monitoring dopadu aktivít projektu na
miestny územný rozvoj a zmenu využívania
krajiny na miestnej úrovni

10/2014

12/2018

Prípravná fáza od
06/2015
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jaskyne
Priebežná monitorovacia správa o aktivitách
projektu
Popis aktivity
Spracovanie záverečnej správy, ktorá vychádza z dostupných štatistických ukazovateľov
umožňujúcich monitoring socio-ekonomického dopadu aktivít projektu na lokálnu ekonomiku.

Etapa projektu
Číslo etapy
Plánovaný začiatok a koniec
Názov etapy

Skutočný začiatok a koniec

D.1
10/2014

12/2018

Komunikačné aktivity pre obyvateľov obce
Krásnohorská Dlhá Lúka za účelom
implementácie navrhnutých opatrení
v pôdohospodárstve a vo využívaní
pozemkov
Prípravná fáza od
05/2016

Popis aktivity
Príprava, spracovanie a výroba informačných letákov (500 ks), informácia o ukončení aktivít
projektu s dôrazom na nevyhnutnosť dodržiavania environmentálnych opatrení nielen v
poľnohospodárstve a vo využívaní pozemkov v oblasti podzemných krasových systémov, ale
aj v každodennom živote miestnych obyvateľov KDL a s upozornením na možné riziká
ohrozenia zdrojov pitnej vody v okolí Krásnohorskej jaskyne.
Letáky budú distribuované do každej domácosti v obci KDL.
V rámci aktivity D.1 je naplánovaný ešte záverečný výjazd do obce KDL, s cieľom
odovzdať pripravované záverečné letáky, požiadať p. starostu o zabezpečenie ich
distribúcie (do každej domácnosti v obci) a súčasne sa poďakovať p. starostovi
a zástupcom podnikateľských subjektov za ich ústretovosť a spoluprácu počas celého
obdobia realizácie projektových aktivít.

V nasledujúcom období (X.-XII. 2018) bude okrem dielčich aktivít B.4, C.3, C.4 a D.1 vypracovaná
súhrnná správa za všetky aktivity projektu, realizované občianskym združením EnviSlovakia.

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

RNDr. Ľudmila Rojkovičová
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Podpis a pečiatka1:

Mgr. Erik Werner
Predseda združenia EnviSlovakia, o.z.

Dátum:

3.10.2018

1

Štatutár alebo kontaktná osoba.

Prílohy k MS-7:

1/ Dotazník č. 4
2/ Vyhodnotenie dotazníkov
3/ Zápis z pracovnej cesty, konanej dňa 27 a 28. júla 2018 s fotodokumentáciou
4/ Zápis z pracovnejs cesty konanej dňa 21 a 22. septembra 2018 s prílohami
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