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Výročná správa o činnosti mikroregiónu Spišský hrad – Podbranisko, 

z.z.p.o. za rok 2013 

 

          Mikroregión Spišský hrad – Podbranisko, z.z.p.o. pokračoval v aktivitách z roku 2012. 

Od 7. 3. 2013 má stáleho zamestnanca v rámci projektu z Úradu práce č. XXI „Podpora 

vytvárania pracovných miest“ na 18 mesiacov. Na pozíciu organizačný manažér bol 

zamestnaný Mgr. Lukáš Mucha. Pre chod združenia je veľmi dôležite mať vlastného 

zamestnanca. Hlavnou náplňou jeho práce je príprava projektov, propagácia regiónu na 

rôznych výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, aktualizácia webovej stránky združenia, 

poskytovanie informácii obciam, pomoc pri príprave kultúrnych podujatí a pod. 

          V roku 2013 združenie pripravilo celkovo 13 projektov. Samotné združenie bolo 

žiadateľom v siedmych projektoch, z toho v dvoch prípadoch bolo úspešným žiadateľom. 

Šesť projektov bolo pripravených pre členské obce, z ktorých ani jeden nebol úspešný. 

Projekty boli podávané v rámci grantových fondov v nadáciách (Orange, Slovenska 

Sporiteľňa, Pontis, SPP, Karpatská nadácia ), Programu obnovy dediny, v oblasti prevencie 

kriminality.  

Úspešné projekty: 

Podpora vytvárania pracovných miest (UPSVAR) – v realizácii 

Spojme sa pre región (MAS LEV, o.z.) – realizácia od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015 

-predmetom projektu je poskytnutie užitočných informácii účastníkom projektu (subjekty 

verejné a súkromné) v oblasti rozvoja vidieka a vidieckeho cestovného ruchu. Informácie 

majú podnietiť účastníkov k inšpiratívnym nápadom pre rozšírenie možnosti rozvoja turizmu, 

ako skvalitniť a zlepšiť súčasnú situáciu v poskytovaných službách, zhodnotiť, ktoré služby 

chýbajú a akým spôsobom sa táto situácia dá zmeniť, zvážiť svoje iniciatívy a podporiť vznik 

produktu „vidieckej dovolenky“ v území. 

Taktiež v rámci projektu sa zabezpečí personálny a režijný chod združenia po dobu trvania 

projektu, ako aj skvalitní celkovú činnosť združenia. 
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          V roku 2013 sa mikroregión stal členom občianskeho združenia PRO COMITATU, 

ktoré bolo zriadené s mestom Spišské Podhradie, Biskupským úradom, Prešovským 

samosprávnym krajom a Košickým samosprávnym krajom za účelom podpory kultúrneho 

podujatia Spišský Jeruzalem, ktorý bude mať značný význam pre rozvoj regiónu.  

         Účtovníctvo združenia viedla Paed. Dr. Anna Pitoniaková, ktorá vypracovala aj ročnú 

účtovnú uzávierku potrebnú pre daňové priznanie. V roku 2013 do združenia pribudli nový 

členovia: Slovnormal, s.r.o. a Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Spišské Podhradie.  

Správna rada sa počas roka stretla tri krát. Na pracovných stretnutiach sa riešil chod združenia 

a informovalo sa o vykonaných aktivitách.  

          V roku 2013 sa opäť naplno obnovila činnosť združenia. Ďalšími cieľmi do budúcnosti 

je zlepšenie propagácie mikroregiónu u domáceho obyvateľstva ako aj na celom území 

Slovenskej republiky. 

 

 

 

         Mgr. Lukáš Mucha 

        Organizačný manažér združenia 

 

 

 

  

 

 


