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Vážení čitatelia,

   v rukách držíte druhé číslo informačného
bulletinu Verejno−súkromného partnerstva
Muránska planina. V tomto vydaní sme dali
priestor prezentovať sa našim členom. Oslo−
vili sme ich, aby priblížili svoju činnosť, úspe−
chy aj problémy, ktoré im prináša každoden−
ný život. Majú aj priestor povedať svoju ví−
ziu o budúcnosti. Budúcnosti nielen svojej
ale všetkých nás, ktorí tu žijeme a chceme
zveľaďovať spoločne tento kúsok  Sloven−
ska.
   Na dvojdňovom pracovnom stretnutí v
Muráni členovia partnerstva spoločne dopra−
cúvali Integrovanú stratégiu VSP MP a ne−
potešili nás priority, ktoré schválilo Minister−
stvo pôdohospodárstva. Ukazuje sa, že
absentujú skutočné reálne potreby vidieka.
Pre niektorých členov VSP MP je schvále−
nie priorít diskriminačným a nemajú šancu
uchádzať sa o finančné prostriedky, hoci by

to rozvoju regiónov jednoznačne prospelo.
Prečítať si môžete o podporených projektoch
z grantu “Naštartujme s Verejno−súkromným
partnerstvom Muránska planina”, vydare−
ných akciách akými boli − Michalské hody v
Pohronskej Polhore, či oslavy 220. rokov
založenia obce Michalová, kde sa uskutoč−
nil aj II. ročník “Dňa Mikroregiónu Muránska
planina”.
   V ďalšom čísle Vás chceme informovať
najmä o Integrovanej stratégii  Verejno−súk−
romného partnerstva Muránska planina, s
ktorou sa chceme uchádzať o finančné
prostriedky z LEADRA.
   Veríme, že aj toto číslo informačného bul−
letinu Vás dostatočne zaujme.

Bc. Irena Milecová
predsedníčka VSP MP

Pracovný worshop v Muráni
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   Marekov Dvor je
malé rodinné gazdov−
stvo, ktoré sa nachá−
dza v lokalite Vrchy,
okres Brezno. Vrchy,
to sú tri obce: Sihla,
Lom nad Rimavicou a

Drábsko. Všetky ležia v nadmorskej výške okolo
1000 m. n. m. Gazdovstvo patrí pod obec Dráb−
sko, časť Sedmák.
   Marekov Dvor vznikol v roku 1999 ako usku−
točnená predstava rodiny Marekovcov, ktorú tvo−
ria hlavne dvaja živnostníci, Pavel  SHR a Viera −
ubytovanie v súkromí. I keď máme štyri deti, v
tomto čase sú dve dcéry v zahraničí, syn študuje
a teda pri našich aktivitách nám pomáha hlavne
najmladšia dcéra Silvia. Takže všetku prácu spo−
jenú s chodom gazdovstva a starostlivosťou o
hostí, vykonávame väčšinou vo dvojici. Cez hlav−
nú sezónu júl, august nám pomáhajú dobrovoľ−
níci.
   Chováme viac druhov hospodárskych zvierat
a staráme sa o pôdu v bezprostredne blízkom
okolí.  Na našom gazdovstve nájdete:
* kone − jazdecké služby
* kravy − produkcia mlieka a syrov
* drobné zvieratá: hydina, králiky, kozy, mačky,
psy
   Sme samozásobova−
teľské gazdovstvo. Pro−
dukujeme kvalitné po−
traviny pre vlastnú po−
trebu. Veľmi radi by sme
naše produkty ponúkali
aj našim hosťom, žiaľ le−
gislatíva na Slovensku
nepodporuje predaj pro−
duktov “z dvora”. Takže
aj syry, ktoré vyrábame
z kvalitného mlieka tra−
dičným spôsobom, mô−
žeme predávať iba ako
kŕmne syry pre zviera−
tá...
Našim klientom ponúka−
me pobyt na gazdov−
stve.
    Hostia majú možnosť
stať sa súčasťou života

na vidieku, jazdiť na koňoch, pracovať, fotiť a fil−
movať alebo využívať naše zariadenia ako “zá−
kladný tábor” na výlety do okolia (či už peši, na
bicykloch, koňoch, prípadne autom).
   Sezóna u nás vzhľadom na klimatické podmien−
ky trvá hlavne od mája do októbra. Je možné nás
navštíviť i v ostatných mesiacoch, to však po vzá−
jomnej dohode.
   Ubytovanie hostí je v štvorlôžkovej hosťovskej
izbe, ktorá je súčasťou domu − drevenice. Tiež
poskytujeme ubytovanie pre štyri osoby v záhrad−
nom domčeku, ktorého súčasťou je sociálne za−
riadenie.
     Poskytujeme služby aj pre hostí, ktorí nie sú u
nás ubytovaní. Sú to hlavne jazdenie, ukážka
výroby syrov, exkurzie po gazdovstve, posede−
nie v prírode. Taktiež zabezpečujeme aktivity pre
školské výlety  − hlavne pre skupiny do 20 osôb.
   Cez prázdniny robíme  (podľa záujmu a objed−
návok) aj “Pobyt na gazdovstve” pre deti staršie
ako 10 rokov, spojený s jazdením na koňoch.
Tieto pobyty majú isté prioroty:
− malý počet detí v turnuse
− chceme zachovať rodinný ráz pobytu detí u nás,
v jednom turnuse máme maximálne 8 detí.
− kvalitné jazdecké služby a výcvik
− snažíme sa deťom vychádzať v ústrety a varíme
domáce jedlá

Marekov Dvor

Gazdovstvo Marekov dvor
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− domáce uvoľnené prostredie,  všeobecná sna−
ha domácich o pohodlie detí
− pranie vecí, ktoré použili a chýbajú im počas
pobytu u nás
− kvalitné poistenie detí

   V roku 2005 vzniklo Občianske združenie  Ma−
rekov Dvor. Vzniklo ako reakcia na záujem mla−
dých ľudí (aj bývalých hostí), pomáhať na Mare−
kovom dvore ako dobrovoľníci.

   Poslaním nášho združenia je podpora myšlie−
nok gazdovského spôsobu života.OZ Marekov
Dvor je nezisková organizácia pracujúca prevaž−
ne s deťmi a mládežou, približujúca im ozajstný
vidiek a aktivity, ktoré sú s ním nevyhnutne spo−
jené.Každoročne, počas letného obdobia, orga−
nizujú naši mladí členovia pre svojich vrstovní−
kov pobyty na Dvore. Chceme tím podporiť ich
vzťah k prírode, vytvoriť skúsenosť s už zväčša
zabudnutou prácou na poli a so zvieratami.
   V neposlednom rade podporujeme komunitu,
ktorá od roku 1999 vznikla okolo Marekovho Dvo−
ra.

   V čase keď píšeme tento príspevok, končíme
ôsmu sezónu. Máme za sebou veľký kus práce,
či už pri fyzickom budovaní gazdovstva, opatro−
vaní zvierat, starostlivosti o pôdu,  alebo pri sta−
rostlivosti o hostí a budovaní zariadení slúžiacich

hlavne im. Máme radi náš spôsob života, máme
radi našu prácu, naše zvieratá a určite si veľmi
vážime všetkých hostí, ktorí k nám zavítajú. Na
uskutočnenie našej predstavy o vidieckej turisti−
ke, sme obetovali veľa  času a veľa našich
prostriedkov. Boli sme presvedčení, že náš spô−
sob podnikania na slovenskom vidieku, v sťaže−
ných podmienkch, bude zo strany kompetentných
inštitúcií a ľudí, dostatočne  podporovaný. Žiaľ,
cesta k podpore našich činností je veľmi zložitá a
náročná na čas a cestovanie, keďže sme dosť
vzdialení od centier ako je napr. Brezno, Zvolen,
Banská Bytrica. Keďže my musíme vykonávať
svoju prácu, starať sa o zvieratá, venovať sa hos−
ťom, je pre nás dosť zložité, niekdy až nemožné,
veľa cestovať a zisťovať možnosti podpory pre
nás. Myslíme si, že túto prácu by mali robiť nad−
šení, vzdelaní ľudia, ktorí by mali radosť z pomo−
ci ľuďom na vidieku, mali by prehľad o aktuál−
nom dianí v obore a boli by za túto prácu dosta−
točne odmenení. Je zrejmé, že očakávame  z
programu LEADER takúto pomoc a podporu...

Viera Mareková

http://www.marekovdvor.sk/
Adresa: Marekov Dvor, 976 53 Drábsko 112, Slo−
vensko
Telefón: +421−903−829 667
E−mail: info@marekovdvor.sk
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VYDRA sa prezentuje na výstave Agrokomplexu v Nitre

   VYDRA je občianske združenie mladých ľudí z
celého Slovenska. Vznikla v apríli 1997 z eko−
centra Stromu života, nadväzujúc na 15−ročnú
históriu mládežníckeho hnutia na záchranu Čier−
nohronskej železnice.
Poslaním organizácie je prostredníctvom dobro−
voľníckych aktivít zachovávanie tradícií, kultúr−
nych a prírodných hodnôt, trvalá spolupráca s
Čiernohronskou železnicou a podpora trvalo udr−
žateľného rozvoja vidieckeho mikroregiónu Čier−
ny Hron.
   1. V rokoch 1997 − 2002 mala VYDRA tri nosné
porgramy: rozvoj vidieckeho turizmu, komunitný
rozvoj a práca s dobrovoľníkmi. V spomínanom
období začala prevádzkovať turistickú informač−
nú kaneláriu v Čiernom Balogu, múzeum ČHŽ,
vydávala a disribuovala propagačné materiály,
robila rôzne aktivity na ochranu a zlepšenie život−
ného prostredia v obci a jej okolí (sprevádzanie
návštevníkov k NPR Dobročský prales, čistenie
Hrona,..), organizovala rôzne vzdelávacie stret−
nutia, verejné diskusie a kurzy (remeselníci, pre−
hliadky ľudovoumeleckých výrob−
kov,..). V roku 2000 realizovala v
Čiernom Balogu mikrograntový
program, prostredníctvom ktorého
bolo skrášlené životné prostredie v
obci a zlepšená kvalita života jej
obyvateľov (napr. : bolo vybudova−
né detské ihrisko, studňa, vydaná
Handelská kuchárska kniha, zave−
dená tradícia Katarínskych dní Čier−
nobalockej kultúry, stretnutí rodu
Kováčik a ďalšie). Neskôr VYDRA
realizovala projekty napomáhajúce
rozvoju spoluobčanom z miestnej
rómskej komunity, voľnočasové ak−
tivity detí v základných školách.
Spolu s Obcou Čierny Balog zalo−
žila v roku 2002 Komunitné cen−
trum n.o., ktorá prevzala štafetu v
oblasti komunitnej a sociálnej prá−
ce.  Od roku 2003 má VYDRA dva

VYDRA − vidiecka rozvojová aktivita z Čierneho Balogu

Verejno−súkromné partnerstvo MP združuje a spája nielen obce Mikroregiónu Muránska
Planina a Mikroregiónu Čierny Hron, ale taktiež subjekty zo súkromného a verejného
sektora s cieľom dosiahnuť trvaloudržateľný rozvoj územia. VYDRA − vidiecka rozvojová
aktivita má rozvoj vidieka zadefinovaný vo svojom poslaní, a aj to bol dôvod, prečo sa
stala členom VSP MP. Dovoľte preto, aby sme sa vám touto cestou predstavili, informo−
vali vás o našich už realizovaných aj plánovaných aktivitách.

nosné programy: rozvoj vi−
dieckeho turizmu a prácu s dobrovoľníkmi, vrám−
ci ktorých pokračuje vo verejnopospešných akti−
vitách, rozvýja ich a tak napreduje. Medzi hlavné
aktivity Vydry patria:
– vydávanie propagačných materiálov o ČHŽ,
Lesníckom skanzene, NPR Dobročský prales, a
iné
– propagácia obce, regiónu a jedinečných atrak−
cií na medzinárodných výstavách cestovného
ruchu
– propagácia na internetových stránkach
www.vydrovskadolina.sk,
www.vydra.sk, www.vulkanpolana.sk
– prevádzka turistických informačných kancelárií
(Čierny Balog, Vydrovská dolina)
– výroba a predaj suvenírov a výrobkov od miest−
nych remeselníkov, odborných publikácií o obci,
regióne
– sprievodcovské služby okolo NPR Dobročský
prales
– ekologické hry pre deti
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– zábavné aktivity a hry pre dospelých na zákla−
de miestnych tradícií
– sprostredkovanie ubytovania a ostatných slu−
žieb v cestovnom ruchu
– organizovanie víkendových podujatí pre verej−
nosť (Deň detí, Mikulášska čižmička, Deň ma−
tiek,....)
– organizovanie dovoleniek na vidieku a podujatí
pre jednotlivcov i skupiny
– poradenstvo a pomoc začínajúcim podnikate−
ľom aj v oblasti cestovného ruchu
– budovanie zázemia pre rozvoj cestovného ru−
chu vo Vydrovskej doline − prístrešok, amfiteáter,
vodovod na pitnú vodu, detské ihrisko, chlebová
pec, nástupište železničky, verejné WC, ..
– budovanie zázemia pre dobrovoľníkov a za−
mestnancov organizácie
– organizovanie pracovných víkendových brigád
s pomocou dobrovoľníkov
– organizovanie Vydrovských letných táborov (v
roku 2008 bol už 26. ročník)

   Vo VYDRE pracovalo mnoho dobrovoľníkov.
Nosné programy a projekty realizovali stáli za−
mestnanci Vydry, ktorých bolo priebežne 2 až 10.

   VYDRA získavala na svoju činnosť finančnú
podporu zo štátnych dotácií (MŠ SR, MŽP SR,
MP SR), z grantov slovenských i zahraničných
nadácií (Nadácia Ekopolis, NDS, NOS − OSF,
VNJH, NESsT,...), z darov FO a PO, z členských
príspevkov a tiež z vlastnej činnosti. Za roky 1997
− 2008 sme na rozvojové projekty získali prostried−

ky v objeme cca 15 mil. Sk.
   VYDRA pri realizovaní všetkých svojich aktivít
po celý čas úzko spolupracovala s Obcou Čierny
Balog, Čienohronskou železnicou, Lesmi SR, š.p.
OZ Čierny Balog a mnohými ďalšími subjektami
a osobami aj podnikateľmi, s ktorých  pomocou,
priazňou a spoluprácou sa nám darilo dosiahnuť
naše poslanie. Na základe skúseností máme za
to, že spolupráca subjektov z rôznych sektorov,
krajov, oblastí je veľmi užitočná a vzájomne pro−
spešná, prináša nové riešenia, otvára nové mož−
nosti, tvorí nové veci, spája ľudí.
   Po vstupe obce Čierny Balog do Mikroregiónu
Muránska Planina, sa Vydra stala členom VSP
MP s cieľom spoznať obyvateľov, podnikateľov,
subjekty a prostredie Muránskej Planiny, aby sme
si mohli navzájom vymieňať skúsenosti, zároveň
rozšíriť naše pôsobenie a tak byť prospešní pre
väčší región, v spolupráci tvoriť nové projekty a
produkty a pod. Ďalším významným dôvodom je
šanca získať na spomínané rozvojové projekty
finančnú podporou z programu LEADER, ktorý
je určený práve pre rozvoj vidieka. LEADER je
program, ktorý pracuje na určitých overených
princípoch, je však v rukách samotných obyvate−
ľov regiónu. Využime spoločne jedinečnú šancu
a spojme sily v prospech vidieka.

Ďalšie informácie o VYDRE:
www.vydra.sk, www.vydrovskadolina.sk.
VYDRA, Hlavná 56, Čierny Balog, tel. 6190944,
6191537, tik@vydra.sk

Zuzana Sitarčíková, konateľka

Aktivity realizované Vydrou
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POSLANIE A HISTÓRIA
ORGANIZÁCIE

   Poslanie Komunitného
centra n.o. je  poskytovať
obyvateľom obce Čierny Ba−
log:
* sociálnu pomoc a humanit−
nú starostlivosť
* služby na podporu regionál−
neho rozvoja a zamestna−

nosti,
* programy vzdelávania, výchovy a rozvoja teles−
nej kultúry
* programy tvorby, rozvoja, obnovy a prezentácie
duchových a kultúrnych hodnôt,
* kultúrne a spoločenské podujatia, informačné služ−
by

História Komunitného centra n.o.
* V  januári 2002 organizáciu založila Obec Čierny
Balog a Vydra − vidiecka rozvojová aktivita za
účelom osamostatnenia komunitných progra−
mov  Vydry realizovaných v obci od roku 1998
a ich rozšírenia o sociálne služby.
* V budove Komunitného centra n.o. sa reali−
zujú programy pre deti, mládež a dospelých,
poskytujú sa drobné služby a poradenstvo pre
občanov, organizujú sa kultúrno−spoločenské
podujatia.
* V máji 2003 Komunitné centrum n.o. zriadi−
lo klub dôchodcov Dôvera v miestnej časti
Dobroč.
* V júli 2003 bolo Komunitné centrum n.o. za−
radené do  registra poskytovateľov sociálnych
služieb Banskobystrického samosprávneho
kraja ako neštátne zariadenie poskytujúce so−
ciálne služby − terénnu opatrovateľskú služ−
bu.

PROGRAMY
KOMUNITNÉHO CENTRA

Rómsky folklórny súbor Tanec v srdci “Kalo parno”
dáva zmysluplné využívanie voľného času mladým
Rómom, zachováva a prezentuje tradície rómskej
kultúry v obci Čierny Balog a v regióne.
Rómsky folklórny súbor navštevuje 20 Rómov vo
veku od 12 do 40 rokov.
   Detské Rómske divadielko − v ňom sa združujú
rómske deti zo všetkých osád obce Čierny Balog,
ktoré prostredníctvom divadelných figúr stvárňujú
radosti a starosti každodenného života.
   Programy pre seniorov − Seniorska veselica, let−

Charakteristika Komunitného centra n.o.

né stretnutie seniorov, kultúrny program v rámci me−
siaca úcty k starším, divadielko SENIOR
Podpora zamestnávania a zamestnanosti  −
* rozvoj zručností (výroba ľudovoumeleckých výrob−
kov, aranžovanie a i.)
* osobnostný rozvoj, individuálne poradenstvo pre
nezamestnaných (kariérny poradca)
* poradenské a informačné služby podporujúce ná−
vrat nezamestnaných na trh práce (zverejňovanie
informácií o voľných pracovných miestach, konzul−
tácie podnikateľských zámerov, projekt kariérneho
poradenstva a i.)

   Poskytovanie sociálneho poradenstva a vykoná−
vanie sociálnej prevencie − miesto a lokalita: pora−
denská kancelária sa nachádza v miestnej časti
Čierny Balog Hlavná 48, terénna sociálna práca sa
vykonáva v ostatných častiach obce: Vydrovo, Dob−
roč, Jánošovka, Pusté, Látky, Fajtov, Komov,   Za−

vodie, Medveďovo, Starý Krám, Nový Krám, Jer−
gov
Programy pre zdravotne postihnutých:
− u handicapovaných sa poradenstvo   zameriava
na diagnostikovanie, zmierňovanie, korigovanie,
prekonávanie a kompenzovanie “sociálnych a zdra−
votných handicapov” /zastupovanie vo vzťahu k in−
štitúciám pri vybavovaní kompenzácií, preukazov
ŤZP, atď/
 − Tvorivá dielňa pre zdravotne postihnutých z obce
Čierny Balog
    Zhotovujeme výrobky, ktoré predávame v Komu−

Tvorivé dielne v KC
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nitnom centre, na rôznych kultúrno−spoločenských
podujatiach, v Horehronskom múzeu Brezno sa zú−
častňujeme vianočných a veľkonočných výstav spo−
jených s predajom.
V júli 2007 sme sa zúčastnili na jarmoku tradičných
remesiel v Banskej Štiavnici.
Zriadením Tvorivej dielne sa nám podarilo:
− motivovať ťažko zdravotne postihnutých k zmys−
luplnému tráveniu voľného času a upevňovaniu ma−
nuálnych zručností
− mapovať a rozvíjať ich kreatívny potenciál
− ponúknuť im priestor na sebarealizáciu
− napomôcť ťažko zdravotne postihnutím ľuďom pri
integrácii do spoločnosti a upevňovaniu sociálnych
väzieb
− naučiť ich spracovávať a používať, ako aj ináč vní−
mať, prírodný materiál ako ho vnímali dovtedy

   Do aktivít je zapojených 10 občanov ťažko zdra−
votne postihnutých. Stretávame sa 1 − 2x týždenne
v čase od 13.00 h. − 15.30 hod.

Účastníci TD Komunitného centra n.o.

   V rámci projektu v mikrograntovom programe
“Šanca v našom mikroregióne” sme získali finanč−
nu podporu na podporu činnosti aktívnych dôchod−
cov  v divadielku SENIOR, tvorivej dielne so zdra−
votne postihnutými a grantový program: Naštartuj−
me v verrejno−súkromným partnertvom Muránksa
Planina   na prípravu Katarínskych dní čiernobaloc−
kej kultúri .

Mgr. Janka Gazníková
zástupkyňa KC, n.o. Čierny Balog

   Občianske združenie Vrchár − združenie pre rozvoj turiz−
mu so sídlom v Michalovej, je dlhoročne aktívnym účastní−
kom regionálneho rozvoja a rozvoja cestovného ruchu na
území  Muránskej planiny a Horehronia. Od svojho vzniku
vo februári 2001 sa aktívne zapája do všetkých aktivít ktoré
napomáhajú komplexnému integrovanému rozvoju územia.
   V rokoch 2001−2004 OZ Vrchár zabezpečovalo koordi−
náciu a manažovanie aktivít rozvoja Mikroregiónu Murán−
ska planina v úzkej spolupráci s miestnymi samosprávami
a Združením pre rozvoj vidieka. Združenie materiálno−tech−
nicky zabezpečovalo činnosť komunikačného centrum mik−
roregiónu v Tisovci.
   V rokoch 2001−2003 OZ Vrchár zrealizovalo projekt “Pod−
pora rozvoja cestovného ruchu v mikroregióne Muránska
planina”  v rámci ktorého bol vydaný propagačný materiál o
mikroregióne v štyroch jazykoch, bol spracovaný zásadný
dokument “Tourism Master Plan” mikroregionu, spracova−
né informačné panely územia a ďalšie aktivity. V ďalšom
období združenie zrealizovalo niekoľko menších projektov
a najmä sa spolupodieľala na príprave územia prístupom
LEADER. Združenie má v súčasnosti 14 členov, predse−
dom združenia je PhDr. Igor Pašmík.
   OZ Vrchár je aktívnym členom Verejno−súkromného part−

Michalová 976 57, Trosky 53, tel/fax: 048 6189352,
e−mail : ozvrchar@inmail.sk

... v jednej zabudnutej dedinke na Ťan−Šane sa nás domorodci pýtali, načo chodíme do hôr a
či nám za to platia. Nevedeli pochopiť, že nikto nám neplatí, ale naopak, my platíme za to,
aby sme sa tam dostali...

Andrea Rišňovská, prvá Slovenka, ktorá pokorila severný pól

VRCHÁR − združenie pre rozvoj turizmu

nerstva Murán−
ska planina,
Partnerstva soci−
álnej inklúzie
okresu Brezno a
Banskobystrické−
ho Vidieckeho
parlamentu.
   Združenie ob−
hajuje záujmy
svojich členov a
obyvateľov mik−
roregiónu Murán−
ska planina,  je
odborným garan−
tom pre rozvoj
cestovného ru−
chu v mikroregi−
óne Muránska planina, poskytuje služby v oblasti vzdelá−
vania, projektovania, spracovávania odborných štúdií a
analýz propagácie a marketingu najmä pre oblasť cestov−
ného ruchu.

PhDr. Igor Pašmík
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   Ako aktívny občan som sa zapájal do
rozvoja obce Michalová a Mikroregiónu Muránska planina
už od roku 2003. Stáť pri zrode a pôsobiť ako člen vo VSP
MP  (od roku 2004), vnímam ako cestu napĺňania mojich
osobných cieľov − pomáhať pri  rozvoji územia a podnikať v
cestovnom ruchu.
   V roku 2005 som navštívil spolu niektorými členmi VSP
MP Holandsko. Vidiek vo Frízku  ma očaril nielen prírodou
a architektúrou. Bola to hlavne  spolupráca v prístupe Lea−
der, kde nám môžu byť holanďania pozitívnym vzorom. Majú
vybudovanú sieť pomoci a spolupráce na produkty v ces−
tovnom ruchu. Tu som sa nadchol a začal som postupne
budovať svoju malú firmu “ROGALKO”, ktorú si Vám touto
cestou, vážení čitatelia  dovoľujem predstaviť
   Poskytujem ubytovanie v súkromí  “CHALUPA” v centre
dedinky Michalová.  Chalupa má kapacitu 10 lôžok, 1 kú−
peľňu, samostatné WC a sprchový kút. Poľovnícka izba a
teplovzdušný krb slúžia na neopakovateľné večerné pose−
denia priateľov pri káve, kartách či dobrom vínku. Samo−
zrejmosťou sú kuchyňa, sporák, teplá voda, plynové kúre−
nie a elektrika. Lôžka sú rozdelené v 3 izbách. V podkroví
sa nachádza priestor na spoločné sledovanie televízie či
relaxovanie pri knihách.
   Vo dvore je možnosť bezpečného zaparkovania 3 − 4 osob−
ných áut, grilovania, opaľovania sa na terase, alebo opra−
covania samorastov nájdených v prírode. Vzadu, za staj−
ňou, je dvor s domácimi zvieratami ako sú kone, kozičky,
ovečky, psíky, mačky, pávy, zajačiky a  hydina. Túto časť
obľubujú najmä deti, ktoré často prvý raz vidia živé domáce
zvieratá.
   Dedinku Michalová v tesnom náručí zvierajú okolité hory

Rogalko
Ubytovanie v súkromí, Ondrej Galko, Hrádza 66, 976 57 Michalová,

kontakt 0903 497 839

a lesy, obteká horský potok Rohozná a ovzduším sa nesie
zvuk horehronských fujár a zvoncov. V tomto malebnom
prostredí sa darí naplno pestovať letné i zimné aktivity. Spo−
meniem len niektoré, ktoré sprostredkúvam pre mojich klien−
tov: country zábavy, splav Hrona, skalolezectvo, cyklotu−
ristika, jazdenie, poľovanie s kamerou, Hubertova jazda −
lov na koňoch na líšku, lyžiarske športy, skijoring − jazda na
lyžiach / snovborde za koňom a mnohé iné.
    Mám radosť, keď vidím, že naše vidiecke prostredie na−
ladí v návštevníkoch správnu atmosféru,  ktorá  návštevou
“Chalupy” a okolia obce Michalová prispeje k znovuzíska−
niu duševnej energie a pozitívneho myslenia.

Ondrej Galko
Ubytovanie v súkromí,
Ondrej Galko, Hrádza 66, 976 57 Michalová,
 kontakt 0903 497 839
rogalko@post.sk
www.rogalko.szm.sk

   Spoločnosť Zbojská s.r.o. bola založená v roku 2007, ako
verejno−súkromné partnerstvo obce Pohronská Polhora a
spoločnosti IDGER s.r.o.. Východiskom jej vzniku zo strany
obce bolo efektívnejšie využitie pozemkov, ktoré sú v jej
vlastníctve, a zo strany spoločnosti IDGER s.r.o. záujem o
revitalizáciu rekreačnej zóny Zbojská.
   Zámerom spoločnosti Zbojská s.r.o. je vybudovanie re−
kreačného strediska vidieckeho cestovného ruchu so za−
chovaným tradičnej poľnohospodárskej činnosti obyvateľov
obce Pohronská Polhora a využitie vynikajúceho terénu pre
pešiu, cyklo i konskú turistiku, ale aj pre poznávanie tejto

Predstavuje sa spoločnosť ZBOJSKA s.r.o.
časti Muránskej Planiny i Mikroregiónu MP. Zámer spoloč−
nosti Zbojská s.r.o. je rozdelený do štyroch etáp.
   V súčasnosti sa realizuje výstavba gazdovského dvora.
Jeho jadrom je salašnícka koliba a k nej patriace príslušen−
stvá, v ktorých je umiestnená informačná kancelária NP
Muránska Planina a sklady pre hlavnú budovu. V roku 2008
je ešte v pláne aj výstavba múzea zbojníka Surovca. V roku
2009 spoločnosť plánuje zrealizovať obnovu chovu oviec a
následné spracovanie poľnohospodárskej produkcie.
   Spoločnosť vytvorila sedem nových pracovných miest v
prevádzke salašnícka koliba Zbojská. Jedno pracovné
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miesto je vytvorené v informačnej kancelárii. Zároveň plá−
nuje vytvoriť v roku 2009 cca 6 pracovných  miest v poľno−
hospodárskej prvovýrobe.
   Obec Pohronská Polhora prostredníctvom spoločnosti
Zbojská s.r.o.  napĺňa víziu predstaviteľov samosprávy obce
za podpory investora IDGER s.r.o., a to aj v spolupráci s
Verejno−súkromným partnerstvom Muránska planina a Ná−
rodným parkom Muránska planina. Pre plnohodnotné vyu−
žitie rekreačnej zóny Zbojská plánuje spoločnosť Zbojská
s.r.o. spojiť svoje podnikateľské aktivity aj s inými aktivitami
v oblasti vidieckeho cestovného ruchu v Mikroregióne Mu−
ránska Planina, najmä s lokalitou Krátke, Kučelach a s tzv.
údolím prameňa Rimavy (sedlo Burda, Roveň a iné ).

   Realizáciu svojho podnikateľského zámeru spoločnosť
Zbojská s.r.o. plánuje financovať aj z prostriedkov Európ−
skeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Aj to
bol jedným z dôvodov prečo v roku 2008 vstúpila do Verej−
no−súkromného partnerstva Muránska planina. Tu sa chce
uchádzať o finančné prostriedky  z programu LEADER, v
rámci opatrenia zlepšenie kvalita života vo vidieckych ob−
lastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva.

tel.: +421 911 355 000
www: http://www.zbojska.sk
email: info@zbojska.sk

        V škole  v súčasnosti študujú žiaci  v týchto študijných
odboroch:
*  2675600 elektrotechnika
* 3917600 technické a informatické služby
* 6324600 manažment regionálneho cestovného ruchu

   Odbor technické a informatické služby už na škole doží−
va  / existuje len 3.a 4. ročník /, pretože nadriadené orgány
v kraji tento študijný odbor utlmili, a aby škola ponúkala
odbory, o ktoré majú žiaci základných škôl záujem a ktoré
ich dobre pripravia pre trh práce,  zaradila do svojej ponuky
od školského roku 2008/2009 aj odbor manažment regio−
nálneho cestovného ruchu  a od školského roku 2009/2010
odbor elektrotechnika.
   Práve otvorenie  odboru manažment
regionálneho cestovného ruchu bol dô−
vod vstúpenia školy do verejno −súk−
romného spoločenstva. Prioritou spo−
ločenstva je rozvoj cestovného ruchu
ako prostriedku ekonomického rozvo−
ja regiónu. Škola má teda za úlohu pri−
praviť odborníkov v rámci cestovného
ruchu, ktorí by mali túto myšlienku v
budúcnosti realizovať. Aby náš absol−
vent bol pripravený nielen teoreticky ale
aj praktický potrebujeme nato malých
a stredných podnikateľov v oblasti ces−
tovného ruchu, kde by žiaci mohli svo−
je teoretické vedomosti uplatniť v pra−
xi, či už v rámci  výučby povinnej od−

Stredná odborná škola Tisovec

bornej praxi priamo u podnikateľov, alebo v cez prázdniny
ako brigádnici. Veríme, že  práve členstvo vo verejno−súk−
romnom  partnerstve nám  umožní skontaktovať sa s ľuďmi,
ktorí na takúto spoluprácu pristúpia, pretože im záleží  nie−
len na súčasnosti ale aj na budúcnosti nášho regiónu.

Ing. V. Parobeková
SOŠ Tisovec

http://spstis.edupage.org
mail. spsti@spsti.svsbb.sk
Telefón: +421 x 0475493212

   Stredná odborná škola, ktorá je tiež subjektom  Verejno −súkromného partnerstva Muránska planina existuje
v Tisovci už od roku 1951.  Vzhľadom nato, že počas takmer šesťdesiatych rokov svojho života prešla rôznymi
zmenami, chcela by som aj touto formou informovať o jej súčasnosti i budúcnosti.
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   Sme Občianske združenie
Škovránčatá, dobrovoľné, nezisko−
vé  občianske združenie. Cieľom
nášho občianskeho združenia je
rozvíjanie aktivít na miestnej i ce−
loštátnej úrovni, napomáhajúcich
realizácii procesu transformácie v
Detskom domove Škovránok v
Hnúšti a pracovisku v Tisovci.

   Na dosiahnutie tohto cieľa podporujeme a realizujeme
aktivity vedúce k vytvoreniu životných podmienok samostat−
ných skupín detí v detskom domove v čo možno najväčšej
miere približujúcej sa rodinnému prostrediu. Podporujeme
aktivity detí vedúce k ich ďalšiemu rozvoju osobnosti a to v
práci, učení a v iných pre deti prospešných aktivitách. Rea−
lizujeme a podporujeme prázdninové a voľnočasové aktivi−
ty detí, vedúce k napĺňaniu biologických, psychických a so−
ciálnych potrieb dieťaťa.
   Zúčastnili sme sa grantového programu “Naštartujme s
Verejno−súkromným partnerstvom Muránska planina” a
dostali sme finančnú podporu 5000,−Sk, ktoré sme použili
pri stavbe prístrešku pre voľný čas detí pri detskom domo−
ve v Tisovci. Celkový projekt je v sume 50 000,−Sk a slúži
na voľnočasové aktivity pre 22 detí z detského domova. Na
výstavbu sa použil drevený materiál, ktorý sme dostali spon−
zorsky, odborné práce sme financovali z prostriedkov OZ,
ostatné práce sme zvládli vo vlastnej réžii. Finančný prí−
spevok z grantu sme použili na nákup dlažby v altánku.
   Deti pri stavbe prejavili záujem o pomocné práce, aktívne
sa ich zúčastňovali. Väčší chlapci mali vzor ako treba pra−
covať, sledovali pracovný postup stolárskych prác.
   Prístrešok vytvára priestor pre príjemné sedenie počas

OZ Škovránčatá, Tisovec

kamarátskych návštev detí, na stretávanie sa so skupinou
študentov Evanjelického gymnázia v Tisovci, ktorí pravidel−
ne navštevujú naše deti a rozvíjajú u nich priateľstvo, tvori−
vosť a človečenskú lásku. Deti trávia viac času von na čer−
stvom vzduchu bez televízie a filmových kaziet.
   Vybudovaním prístrešku pomáhame zlepšiť kvalitu života
detí v detskom domove, ponúkame iné alternatívne mož−
nosti ako tráviť zmysluplne voľný čas. Podpora z grantové−
ho programu nám uľahčila zabezpečenie finančného krytia
stavby altánku v areáli detského domova v Tisovci. Ďaku−
jeme.

Ing. M. Hecková

www.dedskovranok.sk
skovranok@dedskovranok.sk

   Poľnohospodárskej činnosti sa venujem od roku 1998 ako
súkromne hospodáriaci roľník. Po dlhoročných skúsenos−
tiach svojich rodičov a starých rodičov v poľnohospodár−
stve som sa aj ja rozhodol v tejto činnosti pokračovať. Za−
čal som chovom oviec. Postupne som si prenajímal pôdu a
poľnohospodárske stredisko. V priebehu desiatich rokov sa
mi podarilo s mladším bratom Miroslavom rozbehnúť, zväčšiť
firmu  a k 1.10.2008 sme založili spoločnosť s ručením ob−
medzením.

Agrofarma  Dianiška  s. r. o.

   V súčasnosti obhospodarujeme 350 ha pôdy, z tejto vý−
mery máme v osobnom vlastníctve 150 ha. Poľnohospo−
dárska prvovýroba sa nachádza v katastri mesta Tisovec −
v časti Jaslište, Roveň, Markovo a chránenej krajinnej ob−
lasti Suché doly.
   V oblasti poľnohospodárskej prvovýroby sa zameriava−
me na chov oviec (stádo tvorí  1000 ks), hovädzieho dobyt−
ka mäsového typu bez trhovej produkcie mlieka (v počte
30 ks).  Chov je orientovaný na nový trend ekologického

Stavba altánku podporená z prostriedkov VSP MP
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Penzión Muráň sa nachádza v prekrásnej prírode Národ−
ného parku Muránska planina priamo v obci Muráň.
   Poskytuje celoročné ubytovanie v dvoj a trojlôžkových
izbách s príslušenstvom− spolu 22 lôžok. Návštevníci majú
k dispozícii spoločenskú miestnosť s televízorom, komplet−
ne vybavenú spoločnú kuchyňu a záhradné posedenie v
prístrešku s ohniskom na opekanie. Hostia okrem nezabud−
nuteľných potuliek po turistických chodníkoch, ešte s pa−
nenskou prírodou a krásnymi výhľadmi na široké okolie, sa
môžu oboznámiť s chovom horského polodivokého koňa.
Mnohí využijú možnosť aj zajazdiť si na koni, navštíviť zrú−
caniny Muránskeho hradu, pozrieť si kultúrne a historické
pamiatky, jaskyne − v blízkom okolí.
   Z histórie: Penzión Muráň bol otvorený v roku 2000 Obec−
ným úradom Muráň, ktorý ho prevádzkoval do júna 2005.
Od tohto času je v prenájme a jeho prevádzkovateľkou  je
p. Mária Hlodáková. Za obdobie od otvorenia penziónu sa
v ňom zrekreovalo množstvo najmä domácich a českých
turistov. Časté sú však návštevy Maďarov, Poliakov, Ne−
mcov aj Rumunov. Penzión už navštívili aj turisti z USA,
Japonska a Brazílie.
   Verím, že i naďalej bude rásť  záujem o spoznávanie prí−
rodných skvostov Muránskej planiny.
   Do partnerstva VSP MP som vstupovala so zámerom, že
spoznám nových kolegov z podobných činností aké  pre−
vádzkujem v Penzióne Muráň. Tiež by som uvítala mož−

Penzión Muráň
nosť realizovať projekt z LEADRA, ktorý chcem zamerať na
rekonštrukciu penziónu a tým skvalitniť ponúkané služby.

Mária Hlodáková

Kontakt:
Penzión Muráň, 049 01 Muráň 380
Tel. 058/4494440,
mob.0915801437, fax. 058/481029
E−mail: obecmuran@mail.t−com,
             mariahlodakova@post.sk

poľnohospodárstva, kedy pasenie prebieha v oplôtkach od
skorej jari do neskorej jesene, teda takmer celoročne. V
súčasnosti máme jedného žrebca a chovnú kobylu pleme−
na Norik − Muránskeho typu, ktoré chceme v budúcnosti
využiť na plemenitbu a následne na agroturistiku.
   Ako člen VSP MP máme záujem o vytvorenie miestnych
iniciatív v oblasti rozvoja Mikroregiónu Muránska planina.
V budúcnosti sa chceme venovať vybudovaniu agroturistic−
kého strediska a rekonštrukcii  ovčina v časti Roveň, ktorá
sa nachádza v Národnom parku Muránska planina. V rám−
ci zachovania tradičných slovenských výrobkov z ovčieho
syra plánujeme vybudovať výrobňu syra a rozšíriť ponuku
ovčích výrobkov (ovčí syr, oštiepky, údené tehličky, pareni−
ce, korbáčiky, žinčicu).
Vzhľadom na to, že Náš mikroregión disponuje s prekrás−
nym prírodno − geografickým potenciálom, malo by byť v
záujme Nás všetkých, aby sme náš región zviditeľnili a pri−
tiahli sem o mnoho viac turistov.

Peter Dianiška,

Kontakt: dianiska.peter atlas.sk

Produkty P. Dianiška
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   Obec Pohronská Polhora počas v dňoch 26.9 ,
27.9 a  28.9.2008  slávila nielen sviatok patróna
obce svätého Michala, ale zároveň aj 200 rokov
od založenia farnosti. V zaujímavom programe
vystúpili zahraniční hostia z Kultúrno − umelec−
kého spolku Zvolen zo srbskej Vojvodiny a folklór−
na spevácka skupina z poľskej Turystycznej pod−
kowy. Okrem ich  vystúpenia zástupcovia z tohto
poľského mikroregiónu  podpísali zmluvu o vzá−
jomnej spolupráci s Verejno− súkromným partner−
stvom Muránska planina.
   Počas Michalských hodov mala premiéru aj
novovzniknutá detská folklórna skupina Červe−
né jabĺčko z Pohronskej Polhory, pod vedením
Andrey Vlčkovej. Počas celých hodov boli sprí−
stupnené výstavy Plody zeme, výstava fotografii
a výtvarných prác občana Pohronskej Polhory
Víta Sroku. V materskej škole detí  ale aj hostí
previedli veselí klauni interaktívnou mapou mik−
roregiónu, kde súťažili a získavali sladké odme−
ny. MŠ v Pohronskej Polhore na toto podujatia
získala podporu z Mikrograntu mikoregiónu Mu−
ránska planina. Farský úrad pripravil taktiež zau−

Michalské hody
v Pohronskej Polhore 26.9 , 27.9 a 28.9.2008

jímavý duchovný program a videoprojekciu dve−
storočnej farnosti predstavila naša mladá spolu−
občianka Mária Adameková, o výzdobu chrámu
sa postarali “Polhorčatá “ a ďalší ochotní  farníci.
   Nechýbali ani koncerty  pre mladých , súťaž
koní, prehliadka heligonkárov, gajdošské pasto−
rále, pohostinnosť v tradičných polhorských  dvo−
roch, hry a súťaže pre deti a balón ŽP Podbrezo−
vá.
   V nedeľu v lokalite Sedlo Zbojská bolo sláv−
nostné otvorenie INFORMAČNEJ KANCELÁRIE
PRE NP MURÁNSKA PLANINA A NÁVŠTEVNÍ−
KOV MIKROREGIÓNU MURÁNSKA PLANINA,
kde sa o program a občerstvenie postarala s.r.o.
Zbojská a konateľ  s.r.o. pán Igor Vlček.
   Vysoký počet návštevníkov na Michalských
hodoch,  prekvapil samotných organizátorov.
Veľmi nás teší ich záujem a o rok ich opäť
všetkých radi privítame.

Mgr. Hyacinta Tyčiaková
starostka obce

Podpis zmluvy s poľským partnerom
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