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Výročná správa o činnosti mikroregiónu Spišský hrad – Podbranisko, 

z.z.p.o. za rok 2014 

 

Mikroregión Spišský hrad – Podbranisko, z.z.p.o. pokračoval v aktivitách z roku 2013. 

Od 1. 4. 2014 združenie začalo realizovať informačno vzdelávací projekt „Spojme sa pre 

región“. Cieľom projektu  je poskytnutie užitočných informácií účastníkom (verejné 

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

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

skvalitniť a zlepšiť súčasnú situáciu v poskytovaných službách, akým spôsobom sa táto 

situácia dá zmeniť, zvážiť svoje možnosti a podporiť vznik produktu „vidieckej dovolenky“ 

v území. 

Zámerom projektu je: 

- zvýšenie kvalifikácie ľudského potenciálu. 

- skvalitnenie informačných tokov, posilnenie spolupráce medzi samosprávami 

navzájom a tiež s poskytovateľmi služieb. 

- podpora rozvoja vidieka na území mikroregiónu Spišský hrad – Podbranisko. 

- hľadanie zaujímavých, kreatívnych ale reálnych riešení problémov. 

- obnova tradičnej podoby vidieka. 

V rámci projektu sa uskutočnia vzdelávacie workshopy a semináre, krátkodobé 

školenia na získanie potrebných zručností a výmenné informačné stáže v regióne. Na záver sa 

uskutoční záverečný infodeň, kde sa zhodnotí celý projekt. Výstupom projektu budú tlačené 

publikácie (informačný leták, brožúra a kalendár kultúrnych podujatí). Taktiež sa zabezpečí 

chod mikroregiónu Spišský hrad – Podbranisko a publicita projektu. Priebeh projektu, 

informácie o pracovných stretnutiach a fotogaléria je zverejnená na našom webovom sídle 

www.unesco-spis.sk.   
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 Popri realizácii projektu sa združenie podieľalo na príprave projektov, propagácii 

regiónu na rôznych výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, príprave webových stránok 

združenia a turistického informačného centra, poskytovaní informácii obciam, pomoc pri 

príprave kultúrnych podujatí a pod. Spolupracovali sme na príprave webových stránok 

www.unesco-spis.sk a www.tic-spisskepodhradie.com.  Združenie sa taktiež podieľalo na 

zlepšení fungovania Stavebného úradu a Turisticko informačného centra v Spišskom 

Podhradí. Zakúpili sa štyri prenosné informačné zariadenia – Roll-up (zamerané na mesto 

Spišské Podhradie, región Spišský hrad – Podbranisko, kultúrne podujatie Spišský Jeruzalem 

a kaštieľ Csákyovcov v Hodkovciach).  

          V roku 2014 združenie pripravilo celkovo 15 projektov. Samotné združenie bolo 

žiadateľom jedného projektu. Ostatné projekty boli pripravované pre mesto Spišské Podhradie 

a niekoľko obcí. 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: 

Spišské folklórne slávnosti 2014 

Spišský Jeruzalem 2014 

Hasičská zbrojnica v obci Jablonov  

 

          V roku 2014 sa mikroregión naďalej podieľal na príprave a propagácii kultúrneho 

podujatia Spišský Jeruzalem.  

Účtovníctvo združenia je naďalej vedené Paed. Dr. Anna Pitoniaková, ktorá vypracovala aj 

ročnú účtovnú uzávierku potrebnú pre daňové priznanie. V roku 2014 do združenia nepribudli 

nový členovia, naopak združenie opustila obec Pavľany a občianske združenie Nová Kapitula.  

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

a informovalo sa o vykonaných aktivitách.  

          Cieľmi do budúcnosti je zlepšenie propagácie mikroregiónu u domáceho obyvateľstva 

ako aj na celom území Slovenskej republiky. 

 

 

 

         Mgr. Lukáš Mucha 

        Organizačný manažér združenia 
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