
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt: 

 

Inštalácia technológie na umelé zasnežovanie 

lyžiarskeho strediska 

Cieľ: 

Obstaranie zasnežovacieho systému            

na intenzívnejšie využitie  a   zvýšenie 

návštevnosti lyžiarskeho strediska              

SKI Medvedie. 

Prijímateľ:  

Nenávratný finančný príspevok: 

Výška finančnej podpory z EÚ: 

Dalník, s.r.o. 

46.987,05 EUR 

  46.987,05 EUR 



                 
 

Informácia o zrealizovanom projekte IROP v území MAS 
 

Operačný program Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou  

Názov MAS Občianske združenie Dukla 

Kód projektu MAS1  Q002     

Špecifický cieľ 

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a 
inovácií, časť II - zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých 
podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev 

Kód výzvy na 
predkladanie ŽoPr 

 
IROP-CLLD-Q002-511-001 

Kód a názov aktivity 
 
A1 -  Podpora podnikania a inovácii 

 

Názov Užívateľa DALNÍK, s.r.o., Medvedie 

Názov projektu Inštalácia technológie na umelé zasnežovanie lyžiarskeho strediska 

Kód projektu užívateľa IROP-CLLD-Q002-511-001-001 

Miesto realizácie 
projektu2 

Obec Medvedie, okres Svidník, Prešovský kraj 

Doba realizácie 
projektu 

7 mesiacov        05/2021 – 11/2021 

Výška schváleného NFP 49.455,84 Skutočná výška NFP 46.987,05 

Výška schválených COV 89.919,71 Skutočná výška COV 85.431,00 

Predpokladaná celkové 
výdavky projektu3 

89.919,71 
Skutočné celkové 
výdavky projektu 

85.431,00 

                                                 

 
1 Uviesť posledné 4-číslie ITMS kódu projektu k implementácii stratégie CLLD 
2 Uviesť kraj/okres/obec/ulica/č. domu., prípadne č. parcely 
3 Vrátane neoprávnených výdavkov 



  
   
                 
 

 

 
Stručný opis projektu 
a opis dosiahnutých 
cieľov a prínosov pre 
územie MAS 

Projekt riešil problém nedostatku prírodného snehu počas zimnej sezóny                          
v lyžiarskom stredisku SKI Medvedie nachádzajúcom sa na území MAS Dukla o.z.. 
Intenzívnejšie využitie a zvýšenie jeho návštevnosti bolo závisle od inštalácie 
moderných inovatívnych technológií určených na umelé zasnežovanie v daných 
konkrétnych klimatických podmienkach. Realizácia projektu je zároveň odpoveďou 
na nezvratný trend spojený so zmenou klimatických podmienok a to aj v oblasti 
severovýchodného Slovenska. Hlavná aktivita projektu je koncipovaná výlučne na 
obstaranie zasnežovacieho systému lyžiarskeho strediska, čím sa zvýši 
konkurencieschopnosť strediska a to s využitím inovatívnych technológií. 
Primárnym výstupom projektu je zároveň aj vytvorenie 2 pracovných miest. 
Nepriamo v podobe rozvoja pridružených služieb cestovného ruch je predpoklad 
vytvorenia ďalších pracovných pozícií a to sektore obchodu a služieb, ktorými 
poskytovateľmi budú všetky subjekty pôsobiace na cieľovom území, čo je aj 
špecifickým cieľom stratégie CLLD „Kraj pod Duklou – územie s perspektívou“. 
Prínos projektu pre región spočíva najmä v tom, že zámer   plne korešponduje                
s prebiehajúcimi aktivitami miestnej samosprávy ako aj  iných subjektov, ktorými sa 
zvyšuje celková turistická atraktivita regiónu. Projekt prispieva k pokrytiu rastúceho 
dopytu po službách cestovného ruchu súvisiaceho z progresivitou záujmu                          
o návštevu tohto regiónu zo strany turistickej klientely.   Projekt prispieva k oživeniu 
znevýhodnenej vidieckej oblasti tým, že predstavuje druh investície, ktorá súvisí           
s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých 
objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry.  
Prínos projektu sa prejaví v podobe: 
- skvalitnenie celkovej  ponuky regionálnych služieb spojených s cestovným 

ruchom; 
-            vytvorenie podmienky pre optimálne využívanie krajiny; 
-            stabilizáciu obyvateľstva na vidieku; 
-            podpory rozvoja lokálnych ekonomík s využitím miestneho potenciálu; 
-            podpory medzi sektorovej  komunikácie a spoluprácu na vidieku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Problémy, ktoré sa 
vyskytli u užívateľa  
alebo s ktorými sa MAS 
stretla v rámci projektu 
(napr. pri kontrole 
protokolov o výbere ŽoPr, 
pri odbornom hodnotení, 
pri realizácii projektu - 
kontrole verejného 
obstarávania, pri dodaní 
predmetu zákazky 
užívateľovi, pri kontrole 
žiadostí o platbu, pri 
dodržaní časového 
harmonogramu, 
merateľných 

ukazovateľov atď.) 

Počas kontroly VO sme sa stretli s problémom pri zisťovaní informácie, či Zmluva              
o dielo podpísaná poľským dodávateľom a objednávateľom Slovákom, ktorému bol 
poskytnutý NFP sa môže riadiť poľským právnym poriadkom ako aj všetky záležitosti 
vyplývajúce zo zmluvy  by boli riešené pred poľským súdom. Výsledkom bol dodatok 
k zmluve, ktorým sa zmenili všetky podmienky na slovenský právny poriadok. 

PRÍLOHA č. 1 
Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou projektu + Fotodokumentácia 
počas realizácie projektu (ak relevantné) – 3x 

PRÍLOHA  č. 2 Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu – 6x 

 



 

Technológia zasnežovania SKI Medvedie pred realizáciou  

 

 

Technológia zasnežovania SKI Medvedie pred realizáciou  

 

 

 

 



 

 

Technológia zasnežovania SKI Medvedie pred realizáciou  

 

 

Technológia zasnežovania SKI Medvedie po realizácií  

 



 

 

Technológia zasnežovania SKI Medvedie po realizácií  

 



 

 

Technológia zasnežovania SKI Medvedie po realizácií  



 

 

 

 

Technológia zasnežovania SKI Medvedie po realizácií  



 

 

Technológia zasnežovania SKI Medvedie po realizácií  

 


