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Správa o činnosti na rok 2003 

 
 
 V roku 2003 Partnerstvo etablovalo svoju činnosť v mikroregióne a prezentovalo sa 

verejnosti niekoľkými aktivitami, ktoré zviditeľnili činnosť Partnerstva a existenciu 

mikroregiónu.  

1. V spolupráci so Správou NaPaMP a Obcou Muráň sa podarilo podporiť vytvorenie I-

Domu v Muráni, ktorý zahájil svoju činnosť v máji 2003. Činnosť I-Domu bola 

úspešná, pretože v decembri 2003 sa podarilo získať mimoriadny príspevok premiéra 

na projekt rekonštrukcie Informačného centra vo výške 500 tis. Sk. 

2. V marci sa uskutočnilo v Muráni trojdňové školenie „Komunikácia samospráv 

s verejnosťou“, ktoré zrealizoval IROMAR v spolupráci s Partnerstvom a na ktorom 

sa zúčastnilo 21 účastníkov. Školenie sa stretlo s pozitívnym ohlasom a napomohlo pri 

presadzovaniu zámerov mikroregiónu v obecných zastupiteľstvách. Účastníci boli 

školení v rámci svojho volného času, spolu asi 600 hodín 

3. V mesiacoch marec – máj sa zrealizoval projekt „Muránska planina – spoznajme EÚ“ 

podporený z grantu Úradu vlády v rámci prípravy referenda o vstupe do EÚ. V tomto 

projekte sa uskutočnilo niekoľko aktivít, napríklad stretnutia s verejnosťou, 

dotazníkový prieskum verejnej mienky vo všetkých obciach MR, ktorý sa čiastočne 

použil pri Audite problémov vobciach. Vydalo sa vôbec prvé číslo Informačného 

bulletinu mikroregiónu, ktoré napomohlo zviditeľniť MR a prezentovať činnosť 

partnerstva. Pri príprave projektu, jeho manažovaniu boli poskytnutá práce členmi 

partnerstva bez nároku na odmenu, celkovo 300 hodín. 

4. V marci boli spracované dva projekty do POD, ani jeden nebol úspešný. Spracované 

boli bez nároku na odmenu spolu 30 hodín 

5. V máji za podpory Partnerstva sa podarilo zriadiť internetové stredisko v obci 

Muránska Lehota, podporeného grantom z programu Občania obci vo výške 25 000,- 

Sk. Tým sa vytvorilo priame internetové pripojenie aj na Obecný úrad. Celá činnnosť 

pri príprave, projektu, jeho realizácii a zabezpečení chodu strediska je formou 

dobrovoľnej práce spolu cca. 600 hodín. 

 



6. V apríli a máji boli spracované dva projekty na podporu z NOS-OSF na budovanie 

partnerstva a tvorbu PHSR, ani jeden nebol úspešný. Projekty boli spracované bez 

nároku naodmenu – 70 hodín 

7. Partnerstvo napomohlo zapojeniu sa obcí do projektu ISOMI, kde si všetky obce 

s internetovým prístupom zriadili svoje web stránky, žiaľ na Obecných úradoch nie sú 

voľné pracovné kapacity, ktoré by sa mohli venovať obsahovej náplni týchto stránok. 

8. V novembri bolo spracovaných niekoľko projektov do Grantovej schémy rozvoja 

turizmu. Za mikroregión to bol projekt na spracovanie prípravnej projektovej štúdie 

k projektu „Nech to para tlačí“ 

9. Partnerstvo sa veľmi aktívne zapojilo do projektu obnovenia historickej ozubnicovej 

železnice „Nech to para tlačí“. Zrealizovalo stretnutie so zástupcami železníc, na 

tomto stretnutí mikroregiónu sa zúčastnil aj minister dopravy SR. Podarilo sa 

zrealizovať stretnutie s generálnym riaditeľom ŽP Podbrezová, kde sa získal prísľub 

na rekonštrukciu parných lokomotív vo výške 2 mil.Sk. Obidve získané parné 

lokomotívy sa prezentovali i prvý krát na verejnosti na Dňoch historických železníc 

v Bratislave.   

10. Ďalšímie projekty podané do GSRT bol projekt vstupnej brány do NaPaMP v Muráni 

a projekt interaktívneho CD mikroregiónu. Všetky projekty bolu spracované v rámci 

dobrovoľnej práce spolu cca.  300 hodín 

11. Partnerstvo sa aktívne zapojilo do činnosti PRVA, kde v Rade PRVA sú traja 

zástupcovia partnerstva. Túto činnosť vykonávajú členovia bez nároku na odplatu 

spolu 50 hodín 

12. Partnerstvo sa aktívne zapojilo i do projektu budovania verejno-súkromných 

partnerstiev realizovaných BB VIPA, v rámci projektu sme zrealizovali dve stretnutia 

partnerov mikroregiónu.  

13. Aj vďaka tomuto projektu sa podarilo rozšíriť členstvo partnerstva a to najmä 

o zástupcov súkromného sektora. Taktiež tomu napomohol projekt tvorby PHSR v 

obciach 

14. V priebehu celého roku sa postupne realizoval projekt tvorby PHSR v obciach, kde sa 

zapojili aktívne všetky obce okrem Muránskej Huty, kde nie je záujem obyvateľov 

o stretávania sa. Najďalej sa pokročilo v obci Muránska Lehota a Muráň. Je potrebné 

získať prostriedky na dokončenie celého procesu, preto sa mikroregión zapojil do 

prípravy spoločného projektu regiónu Horehronie v rámci Grantovej schémy 



miestneho a regionálneho rozvoja. V rámci projektu bolo zrealizovaných 714 

dobrovoľníckych hodín 

15. Podarilo sa skúšobne spustiť webové stránky mikroregiónu, ktoré boli vytvorené bez 

nároku na odmenu, spolu  cca 200 hodín. 

16. Taktiež sa nepodarilo získať prostriedky na ďalšie plánované čísla informačného 

bulletinu mikroregiónu. 

17. Nepodarilo sa začať s realizáciou vybudovania Informačného centra v Tisovci. 

18. Taktiež sa nepodarilo získať prostriedky na plánovaný Akný plán rozvoja 

mikroregiónu. 

 

Celkovo bolo odpracovaných v roku 2004 na spoločných aktivitách partnerstva viac ako  

2864 dobrovoľníckych hodín   
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