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prichádzame k Vám s prvým tohtoročným číslom
informačného bulletinu Verejno−súkromného partnerstva
Muránska planina. S ľútosťou sme prijali oznámenie
Riadiaceho orgánu MP SR k výsledkom z hodnotenia
Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych
akčných skupín, že naše VSP MP nebolo úspešné v rámci I.
výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja
územia. Bolo vybraných 15 konečných prijímateľov
(oprávnených žiadateľov). Z nášho Banskobystrického kraja
boli úspešné MAS Podpoľanie, MAS Chopok − Juh, MAS
Malohont. Druhá výzva, v ktorej sa opätovne budeme
uchádzať o prostriedky z EU sa vyhlási v októbri 2009

a príjem Integrovaných stratégií rozvoja územia bude
prebiehať od 1.12.2009 do 15.12.2009. Projektový tím bude
mať za úlohu dopracovať stratégiu podľa pokynov MP SR.

Aj napriek tomuto neúspechu pokračujeme v činnosti
ďalej. Vyhlásili sme II. kolo Grantového programu
„Naštartujme s Verejno−súkromným partnerstvom Muránska
planina“. Organizačne sme zabezpečili spolu s
Mikroregiónom Muránska planina Informačné dni a
konferenciu VIPA SR. Konzultovanou témou bol vidiecky
cestovný ruch na Slovensku. Svoju činnosť zhodnotíme 16.
júna na Valnom zhromaždení členov VSP MP v Tisovci, kde
si spoločne stanovíme ďalšie ciele a aktivity nášho združenia
do konca tohto roka.

Bc. Irena Milecová
predsedníčka VSP MP

Vážení čitatelia,
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Revízna komisia v roku 2008 pracovala v zmysle stanov občianskeho združenia VSP Muránska planina − Čierny Hron.
Pri kontrole sa zamerala na:

I. Plnenie úloh vyplývajúcich z Plánu činnosti VSP MP na rok 2008, prijatom na Valnom zhromaždení dňa
25.04.2008. Členovia revíznej komisie konštatujú, že plán činnosti bol

priebežne a v celku aj úspešne splnený. Je potrebné oceniť, že Rada VSP okrem základného zabezpečenia činnosti
partnerstva svojou schôdzkovou činnosťou, zriadila kanceláriu od 1.6.2008, v rámci prezentačno − informačných aktivít
vydala 3 čísla informačných bulletinov v počte po 2000 ks a zrealizovala návštevy zahraničných partnerov.

V rámci podporných aktivít pre členov VSP MP rozdelila grantová komisia medzi 10 z 11 žiadateľov, spolu 60 000,− Sk
na projekty pod názvom „ Naštartujeme s VSP MP „. Najdôležitejšia úloha, dopracovanie Integrovanej stratégie rozvoja
územia VSP MP, bola splnená a bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrení:
4.1. Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia
4.2. Vykonávanie projektov spolupráce
4.3. Chod miestnej akčnej skupiny

Plnenie jednotlivých bodov plánu činnosti VSP MP závisí plne od aktivity jednotlivých členov partnerstva, ale ešte viac
od aktivity členov rady na spoločných zasadnutiach. Na celkovo kontrolovaných 11 zasadnutiach v roku 2008 bola účasť
členov v priemere 62 %−ná. Pri reálnom počte to predstavuje 9 z 15−tych členov rady a to je skutočne málo. O to viac
práce ostalo na tých, ktorí tieto zasadnutia absolvovali. Najlepšiu účasť mali títo členovia: Irena Milecová, Róbert Hlaváčik,
Igor Pašmík, Ondrej Galko, Janette Fedorková, Katarína Pindiaková, Andrea Marčáková, Róbert Buchta a Viera Mareková.

Úprimne ďakujeme a veríme, že v budúcnosti si aj ďalší členovia Rady VSP MP, nájdu popri svojich bežných povinnostiach
trochu viac času aj pre svoje partnerstvo.

V roku 2008 sa uskutočnili dve Valné zhromaždenia VSP MP 25.4.2008 a 4.12.2008.
Zo všetkých zasadnutí sú vedené riadne zápisy so všetkými náležitosťami a prílohami.
II. Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a správnosť vedenia účtovnej evidencie.
Členovia revíznej komisie potvrdzujú, že ku kontrole boli predložené všetky účtovné doklady, súvisiace s hospodárením

VSP MP a tieto obsahujú predpísané náležitosti po formálnej i vecnej stránke. Za kontrolované obdobie neboli zistené,
žiadne nedostatky vo vedení jednoduchého účtovníctva.

Príjmová i výdavková časť boli podrobne komentované v správe o hospodárení, preto komisia potvrdzuje:
celkovú výšku príjmov 682 918, 52 Sk,
z toho členské príspevky 364 220,00 Sk
celkovú výšku výdavkov 591 942, 50 Sk
v členení na:
zdaniteľné 318 698,52 Sk
nezdaniteľné 273 243,98 Sk.
počiatočný stav financií k 1.01.2008 bol 183 834, 23 Sk
konečný stav financií k 31.12.2008 bol 274 810,25 Sk

VSP MP ku koncu roka 2008 eviduje celkom 6 neuhradených členských príspevkov, z toho je 1 obecný úrad.
III. Stav členskej základne VSP MP
 K 1.1.2008 bol stav 49 členov
 prírastok + 12 členov
 úbytok − 2 členovia
konečný stav k 31.12.2008 59 členov
Zloženie členskej základne:
1 / Verejný sektor 14 členov = 23,73 %
2 / Súkromný sektor 17 členov = 28,81 %
3 / Občiansky sektor 28 členov = 47,46 %

Ing.Ján Turňa predseda revíznej komisie

Výročná správa o kontrole plnenia uznesení VZ
a cieľov VSP za rok 2008
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Dňa 17.marca 2009 sa uskutoč−
nilo v priestoroch člena partnerstva
chaty CSM Zbojská, a.s stretnutie
zástupcov VSP MP a zástupcov
BBSK SR. Prítomných privítala
predsedníčka VSP MP Bc. Irena Mi−
lecová. Oboznámila prítomných
s históriou vzniku partnerstva,
s jeho formalizáciou, s prístupovým
procesom rozšírenia partnerstva
o obce Mikroregiónu Čierny Hron
(Čierny Balog, Valaská, Osrblie,
Hronec). Po zhodnotení činnosti
VSP MP predsedníčka VSP MP odo−
vzdala slovo zástupcom BBSK SR.

S  prvým príhovorom vystúpil ve−
dúci Odboru cestovného ruchu

a kultúrneho dedičstva BBSK Ing. L. Monček, ktorý prítomných oboznámil s činnosťou a zámeroch BBSK
SR. Hovoril o záujme podporovať rozvoj vidieka a vyrovnávanie disparít na vidieku. Načrtol možnú spolu−
prácu s víťaznými MASkami banskobystrického kraja. Vyzdvihol aktívnu činnosť Verejno−súkromného part−
nerstva MP a zaželal jeho členom veľa úspechov pri realizácii rozvojových aktivít.

Prítomným sa prihovoril aj primátor mesta Tisovec, Ing. P. Mináč, ktorý vyzdvihol prácu partnerstva, jeho
úspechy a pochválil spôsob prezentácie. Oboznámil prítomných s rozvojovými zámermi mesta, zdôraznil
projekty na rozvoj a zviditeľnenie sa regiónu ( ozubnicová trať, dopravná infraštruktúra...).

Ing. P. Sárinec, vedúci Oddelenia rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu BBSK SR doplnil príhovor Ing.
L. Mončeka o ďalšie zaujímavé informácie z oblasti možností aplikácie opatrení Programu rozvoja vidieka.

Stretnutie sa nieslo v duchu pra−
covnej diskusie, výmeny názorov,
polemiky. Prítomní mali možnosť
a časový priestor vydiskutovať si
ťaživé problémy, ktoré riešia
v obciach, firmách a v treťom sek−
tore. Zástupcovia BBSK SR boli
oboznámení s problémami, ktoré
ťažia obyvateľov územia VSP MP
a pomáhali im hľadať spoločné rie−
šenia. Stretnutie prispelo
k zintenzívneniu vzájomnej spolu−
práce medzi VSP MP a BBSK SR.

V máji 2009 BBSK SR podporil
partnerstvo finančnou čiastkou
3320,− EUR.

Bc. Jana Čillíková,
manažérka VSP MP

Stretnutie so starostami obcí VSP MP a zástupcami BBSK

Informačný deň Vidieckeho parlamentu, venovaný novinkám
v oblasti podpory pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
a špeciálnej téme „Vidiecky cestovný ruch (ubytovanie do
10 postelí)“ sa konal 22. mája 2009 v Tisovci v Spoločenskej
sále Mestského kultúrneho strediska. Na toto podujatie sme
sa všetci tešili, pretože málokto z nás bol v tomto kúte
Slovenska. Po príchode do Tisovca sme sa zúčastnili aj
Slávnosti − pripomienky 35. výročia otvorenia ZŠ v Tisovci.
Dozvedeli sme sa o histórií a pozreli si prekrásny program.
Po obede sme sa už venovali téme Infodňa. Privítal nás
pán primátor mesta Tisovec. Ako prvý vystúpil Ing. Ján
Beňadik z MP SR s témou: “Opatrenia týkajúce sa
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, implementácie PRV a
možnosti získania podpôr“. Ing. Gabriel Kuliffaj generálny
riaditeľ sekcie turizmu z MH SR pokračoval s ”Aktuálnymi
trendami v turizme“. Za BBSK − Odbor cestovného ruchu
a kultúrneho dedičstva sme si vypočuli Petra Sárinca. Bc.
Ditta Barányaiová ako „Dobrý príklad z praxe“ zo Starého
hostinca v Svätom Antone, nám predstavila svoju strastiplnú,
ale krásnu cestu vo svojom podnikaní. Ako čerešnička na

torte nám zaznela prezentácia VSP Muránska planina. Po
maratóne prednášok sme sa premiestnili na chatu Zbojská
a do najmenšej Turisticko−informačnej kancelárie na
Slovensku. Účastníci boli nadšení tým, čo videli a zažili. Ak
by takéto služby boli všade na Slovensku, určite by sa k
nám vracali návštevníci aj zo zahraničia. Po chutnej večeri
sme pokračovali v družnej debate, až sa kým časť účastníkov
nepresunula do zariadenia Rogalko v Michalovej. Druhý deň
pokračoval v pracovnej atmosfére a zostavili sme aj
Vyhlásenie z celého stretnutia. Prajem zažiť aj viacerým také
krásne chvíle, ako zažila skupina ľudí, ktorá sa zúčastnila
na Infodni Vidieckeho parlamentu na Slovensku s kolektívom
úžasných ľudí z VSP Muránska planina. Veľká vďaka patrí
všetkým, ktorých som nevymenovala a dennodenne sa
venujú svojej práci s plným nasadím. Chcem poďakovať
Irenke Milecovej, ktorá skutočne ukážkovo reprezentuje VSP
Muránska planina a mesto Tisovec.

S úctou a poklonou k Vašej práci za seba
a celé predsedníctvo Mária Behanovská

 Predsedníčka Vidieckeho parlamentu na Slovensku

Infodeň Vidieckeho parlamentu na Slovensku
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Každý členský štát zriadi národnú vidiecku sieť, ktorá spojí
všetky organizácie a orgány správy, ktoré sa podieľajú na
rozvoji vidieka´. Suma vyčlenená z kapitoly Technickej
pomoci na Národnú sieť rozvoja vidieka sa použije pre:
a) štruktúry potrebné pre prevádzkovanie siete;
b) akčný plán, ktorý obsahuje aspoň určenie a analýzu
prenosných osvedčených postupov a poskytovanie informácií
o nich, riadenie siete, organizáciu výmeny skúseností
a know−how, prípravu vzdelávacích programov pre miestne
akčné skupiny v procese formovania sa a technickú pomoc
pre spoluprácu medzi územiami a nadnárodnú spoluprácu.
(Nariadenie EK 1698/2005, článok 69)
V súlade s nariadením EK vznikla v rámci Technickej pomoci
Programu rozvoja vidieka SR na obdobie 2007−13 Národná
sieť rozvoja vidieka (NSRV) aj na Slovensku. Strategickým
cieľom siete je Zvýšenie kvality života na vidieku s dôrazom
na trvaloudržateľný rozvoj.
Hlavnými aktivitami NSRV sú:
1. Zber a poskytovanie informácií o rozvoji vidieka v tlačenej
a elektronickej forme
2. Zber informácií o potrebách školení na jednotlivých
regiónoch
3. Zber informácií o príkladoch dobrej praxe
4. Organizácia školení a seminárov
5. Organizácia národných a nadnárodných konferencií
6. Kontaktovanie záujemcov a prenos informácií
o možnostiach národnej a nadnárodnej spolupráce
Centrálna jednotka Národnej siete rozvoja vidieka bola
zriadená v rámci Agentúry pre rozvoj vidieka (ARVI) Nitra.
Od apríla 2009, na základe výberového konania, boli
zriadené aj regionálne pracoviská Národnej siete rozvoja
vidieka v jednotlivých krajoch.

Organizačná štruktúra NSRV:

Regionálne pracoviská zodpovedajú predovšetkým za
realizáciu aktivít ročného pracovného programu NSRV a
medzi ich základné činnosti patrí:
• zber a poskytovanie informácií, identifikácia a vyjadrenie
potrieb a priorít beneficientov na regionálnej a lokálnej úrovni,
• plnenie úlohy kontaktného bodu pre všetkých vidieckych
partnerov,
• organizácia školení, seminárov a iných vzdelávacích
programov,
• poskytovanie poradenstva beneficientom, zber informácií
o príkladoch dobrej praxe v danom regióne,
• zabezpečovanie spätnej väzby NSRV,
• styk s beneficientmi NSRV na lokálnej a regionálnej úrovni
a riadenie relevantných regionálnych aktivít NSRV,
• styk s miestnymi akčnými skupinami Leader.
Regionálne pracovisko Banská Bystrica
V Banskobystrickom kraji sa regionálnym pracoviskom stal
Vidiecky parlament Banskobystrického kraja (BB VIPA) a do
funkcie regionálneho koordinátora Regionálna Rada BB
VIPA určila Petra Rusnáka.

Národná sieť rozvoja vidieka na Slovensku

Verejno − súkromné partnerstvo Muránska planina (ďalej VSP MP) dňa 15.5.2009 vyhlásilo po druhýkrát výzvu
pre grantový program „Naštartujme s Verejno − súkromným partnerstvom Muránska planina“.

Cieľom Grantového programu „Naštartujme s VSP MP“ je implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia VSP
MP 2008 − 2013, realizáciou drobných aktivít za aktívnej účasti dobrovoľníkov.

RADA VSP MP vyčlenila z rozpočtu o.z. na podporu projektov celkovú čiastku 3300,− Eur
Projekty musia byť realizované od 20.7.2009 do 30.11.2009

Na jeden projekt je možné získať podporu maximálne 500,− Eur
Žiadateľ môže v danom kole predložiť len jeden projekt!

Uzávierka predkladania žiadostí je 30.6.2009 do 16:00 hod osobným doručením alebo zaslaním poštou na adresu:
VSP MP, Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec. Obálku je potrebné označiť textom „Naštartujme s VSP MP“.

Formulár a požadované prílohy tvoriace súčasť výzvy sú dostupné na stránke www.muranskaplanina.com.

Konzultácie sú povinnou súčasťou súťaže!

Kontaktné osoby:
Pohronská Polhora, Michalová: Katarína Pindiaková, 048/ 6189 308 pindiakova@gmail.com 

Tisovec: Ing. Róbert Buchta, 0903 845594 buchtar@centrum.sk

Muráň, Muránska Huta, Muránska Lehota: Mgr. Andrea Marčáková, 0915 885 958 andrea.marcakova@inmail.sk

Čierny Balog, Drábsko, Sihla: Gabriel Giertl, 048 / 63 043 17 projekty@ciernybalog.sk

Hronec, Osrblie, Valaská: Mgr. Róbert Hlaváčik, 048/6304316, 0905633808 prednosta@ciernybalog.sk

V roku 2009 je hlavným cieľom regionálneho pracoviska
zmapovať a vytvoriť databázy cieľových skupín, poskytovanie
informačného a poradenského servisu pre všetkých
vidieckych aktérov a usporiadanie tematických odborných
seminárov orientovaných predovšetkým na potenciálnych
príjemcov osi 3 a 4 Programu rozvoja vidieka SR.
V mesiacoch apríl a máj zorganizovalo Regionálne
pracovisko NSRV v Banskej Bystrici 4 podujatia vstupného
informačného seminára o PRV a NSRV v jednotlivých
vidieckych regiónoch Novohrad, Gemer.Malohont,
Tekov.Hont a Horný Hron a jeden tematická seminár pre
obce mimo pólov rastu.
V septembri pripravuje zorganizovanie odborných seminárov
pre vidiecky cestovný ruch a Leader, v októbri pre farmárov
zameraný na diverzifikáciu a v novembri krajskú konferenciu
Leader. podrobne informácie o činnosti budú zverejnené na
web stránke NSRV.
Členstvo v sieti
Clenmi NSRV sa môžu stat predovšetkým beneficienti PRV
SR 2007−2013, ako aj profesionálne a záujmové zväzy,
združenia, komory, iné organizácie, ktoré nie sú priamymi

Učíme sa písať a realizovať projekty 2

beneficientmi programu, ale ich združujú na miestnej,
regionálnej a národnej úrovni.
Clenstvo je však otvorené všetkým záujemcom a je
bezplatné. Registrácia clenov je prostredníctvom prihlášky,
ktorá je zverejnená na web stránke a bude publikovaná aj v
Spravodajcovi NSRV. Registrovaným clenom budú zasielané
triedené informácie o pripravovaných podujatiach, novinkách
v cinnosti NSRV priamo na ich e−mailovu adresu. Aktivity,
dokumenty a informácie sú prístupné všetkým vidieckym
aktérom prostredníctvom web stránky.

Kontakty:
Centrálna jednotka NSRV: Akademická 4, 949 01 Nitra,
www.nsrv.sk
Manažér NSRV: Ing. Malvína Gondová, tel: 037/7336402,
0905 909 783, e−mail: gondova@arvi.sk
Regionálne pracovisko pre Banskobystrický kraj: Pod
Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica, tel: 048/4173450, e−
mail: bbvipa@mail.t−com.sk,
Regionálny koordinátor: Ing. arch. Peter Rusnák, 0905
434 102, e−mail: rusnakbb@mail.t−com.sk
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Predstavujeme vám našu rodinnú farmu
V sedle u Falťanov, situovanú v doline Jánošíkovo, pri
Pohronskej Polhore, v okrese Brezno. V roku 2008 sme
začali budovať rekreačný komplex v sedle Zbojská, ktoré sa
nachádza na rozhraní okresov Brezno a Rimavská Sobota.
Do tejto lokality sa plánujeme presťahovať v najbližších troch

rokoch, kde budeme ponúkať
naše doterajšie služby a tiež ich
rozšírime o ďalšie služby. V roku
2008 sme vstúpili do Verejno−
súkromného partnerstva Muránska
planina.

Vznik celého nápadu predchádzal fakt, že už
od roku 1991, keď sme sa presťahovali do horárne
v Jánošíkove, sme chovali koníka a v roku 1999 sme náš
chov rozšírili o 4 žriebätá slovenského teplokrvníka. Vtedy
vznikla myšlienka ponúkať jazdecké služby. Nasledujúce štyri
roky sme sa venovali výcviku koníkov a mnohým prácam
s tým spojeným. Potom sme začali ponúkať jazdu na koni,
avšak pre nedostatok informovanosti okolia, turistov a možno
aj z nezáujmu, išlo len o príležitostné jazdenie. V letnej
sezóne sme však spolupracovali s chatou Zbojská a naše
služby využili najmä detské tábory.
V roku 2007 naša predstava o fungovaní našej farmy dostala
iný rozmer. Keďže žijeme na samote v drevenici takmer
dvadsať rokov, tento spôsob života nám prirástol k srdcu.
V súčasnej dobe, keď ľudia žijú v zhone, v strese,
v preplnených mestách, pod vplyvom médií a konzumu, už
zabúdajú na život na život na dedine, v súlade s prírodou a
v spoločnosti zvierat. Rozhodli sme sa, že sa tieto zmysly a
hodnoty života pokúsime udržať a ukážeme ich aj tým, ktorí
na ne už zabudli. V roku 2008 sme začali v sedle Zbojská
budovať drevenicu, tri apartmány, stajňu a jazdiareň. Prvý
apartmán bude v prevádzke od 11. 7. 2009, celý komplex
však plánujeme dokončiť do roku 2012.

V sedle u Falťanov

V súčasnosti však môžu turisti využiť naše
služby v doline Jánošíkovo. Naša veľká rodina, oco Jaro,
mama Lujza, dcéry Terik a Aďa, syn Jarko, koníky Xsanta,
Frančeska, Quino, Kalú,
 Farma V sedle u Falťanov
psíky Spark a Čučo, vám pripravia nezabudnuteľný zážitok
zo života na samote, vo voľnej prírode. Môžete si vyskúšať
rôzne činnosti, ktoré sú pre nás bežné, ale napĺňajú nás
pozitívnou energiou.
Ponúkame výlety na koňoch do terénu, prechádzky na
koníkoch pre deti v doprovode, ale môžete vyskúšať aj
niektoré westernové jazdecké disciplíny.
Okrem jazdy na koni, čo je našim hlavným produktom, máte
možnosť vyskúšať aj iné voľno časové aktivity, ktoré sú typické
pre život na hospodárskom dvore, ako chov a starostlivosť
o zvieratá, kosenie, hrabanie, kálanie dreva, rozkladanie
ohňa, pestovanie zeleniny, byliniek, modelovanie z hliny,
výroba ľudových šperkov, ale i zber lesných plodov, liečivých
rastlín a húb. Taktiež si môžete chytiť pstruha dúhového
v našom rybníčku, a ugrilovať si ho na vlastnoručne
založenom, prírodnom ohníku.
Každá jedna aktivita organizovaná na našom dvore, je záľuba

jedného alebo viacerých členov rodiny. Ponúkame aj streľbu
z luku, čo je akási alternatíva pre poľovačku, ktorá je blízka
ocovi Jarovi.
Po mierne náročných aktivitách na dvore, si môžete
oddýchnuť pri jazierku, počlnkovať sa, pohojdať sa v sieti, či
posedieť si pri ohníku.
Našej rodine nie je ľahostajná ani kultúra a tradície nášho
národa, preto sme založili folklórny súbor Jabloň.
Prostredníctvom neho sa snažíme udržiavať slovenské
ľudové tance, piesne, zvyky, tradície, odevy. Môžeme vám
spríjemniť večery s ľudovou zábavou, kde vás tanečníci
roztancujú a zahrá ľudová hudba Kučeravý javor
z Pohronskej Polhory.

Naše malé Slovensko má neskutočne veľký
potenciál v cestovnom ruchu a o vidieku ani nehovoriac. Mrzí
nás však legislatívny a byrokratický prístup k jeho rozvoju
a rozvoju turizmu na Slovensku. Skôr ho brzdí, než
podporuje. Ak sa aj človek začne venovať cestovnému ruchu
a má záujem žiadať podporu, napríklad cez Program rozvoja
vidieka, čakajú ho niekoľkonásobné návštevy mnohých
inštitúcií. Takýto človek sa však venuje hosťom a zákazníkom,
a na formality mu nezostáva čas. Nakoniec takúto formu
podpory nevyužije a financie určené na rozvoj cestovného
ruchu, skončia niekde, nikto nevie kde. Preto aj naša rodina
mala ťažké obdobie a museli sme sa obracať ako sme vedeli,
ale ako sa vraví, keď človek chce, dokáže všetko.

Pozývame aj vás teda na pohodový pobyt
V sedle u Falťanov, kde prežijete prenádherné chvíle v objatí
prírody a v spoločnosti ríše zvieracej.

Terézia Falťanová
V sedle u Falťanov
Hlavná 254/233
976 56 Pohronská Polhora
tel.: +421918333470
e−mail: jfvr6 post.sk
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Obec Hronec je jednou
z obcí, ktorá sa v
prístupovom procese
Verejno − súkromného
partnerstva v roku 2007

stala jeho platným členom.
Stará železiarska obec

Hronec leží na hornom Pohroní pod
severnými svahmi Veporských vrchov Slovenského
rudohoria, asi 8 km od Brezna, v doline Čierneho Hrona,
pred jeho ústím do Hrona na Chvatimechu. Geometrickým
stredom Slovenska je kóta na Hájnom Grúni v k.ú. obce
Hronec

Obec sa spomína od roku 1357. Patrila Ľupčianskemu
panstvu. Názov obce sa postupne menil z Hronecz (1357),
Horonecz (1390), Plantatio Pauli (1405), Kysgaran (1424),
Ranitz (1547), Rohnitz (1802) až na dnešný názov Hronec.
Založil ju kráľovský hájnik Pavol, ktorý tu dostal dedičné
richtárstvo.

Obyvatelia Hronca, odjakživa, ako zamestnanci štátu −
cisárskej komory, boli osobne slobodný, bez poddanských
povinností.

 Železiarska osada, neskôr obec, mala svoju samosprávu.
Verejné veci do roku 1849 v Hronci spravovali dvaja
cechmajstri − kvôli objektívnosti rozhodovania − starší
a mladší, v roku 1850 prvýkrát bol zvolený richtár a šesť
prísažných.

Kultúrne dedičstvo:
Pamiatky
POMNÍK, venovaný je padlým partizánom, postavený bol
v roku 1955
CESTNÝ MOST, liatina, postavený bol v roku 1810,
klasicizmus

ŽELEZNIČNÝ MOST, lokalita Selecká, postavený bol v roku
1908
ŽELEZNICA, železničná budova v Hronci, postavená bola
v roku 1912
ŽELEZNICA, výhrevňa Hronec, postavená bola v 40.rokoch
20.storočia, obdĺžnikový pôdorys
8 KAPLNIEK
KOSTOL rímskokatolícky sv. Klimenta

Hronec patril pôvodne do valaštianskej rímskokatolíckej
farnosti. V roku 1740 tirolskí kolonisti − baníci museli si
vydržiavať svojho kaplána, lebo valaštiansky farár nevedel
po nemecky. V roku 1788 sa utvorila v Hronci spolu s Osrblím
osobitná farnosť a v osade vybudovali malý drevený kostol..
V priebehu rokov 1825−1826, za 178 pracovných dní, bol v
Hronci postavený nový, terajší veľký kostol, jeho vysvätenia
v septembri 1826 sa zúčastnilo 2000 ľudí z okolia. Je to
pamiatkovo chránená stavba, pozoruhodný je banský znak
s letopočtom na oltári a 9 farebných vitrážových okien s
biblickými výjavmi z roku 1913 z budapeštianskej dielne
J.Pálku. Nový oltárny obraz a terajšie maľby vo vnútri kostola
vytvoril v roku 1934 Otto Dolinger − akademický maliar,
pôsobiaci v hrončianskom závode. Kostolný organ s krásnym
zvukom je už tretí v poradí, z roku 1897 od firmy Angster z
maďarského Pécsu.

V hrončianskej zvonici z roku 1843 sa nachádza unikátny
cyrilometodský zvon, odliaty v roku 1850, ako prvý na
Slovensku, v rámci národoveckého hnutia na počesť tisícročia

príchodu slovanských apoštolov Konštantína − Cyrila a
Metoda na Veľkú Moravu v roku 863.

Dôkazom vyspelej kultúrnej minulosti železiarskej obce
sú aj liatinové železné kríže a ohrady hrobov, portrétne
fotografie − medailóny na náhrobkoch, viaceré náhrobné
plastiky a reliéf, ktoré sú inštalované v novo vzniknutom
múzeu liatinových krížov.

Tradičné kutúrno − spoločenské a športové
podujatia v obci:
Vítanie nového roku − ohňostroj
Fašiangový karneval − február
Oslavy oslobodenia obce Hronec
„Deň matiek“ − máj
Stavanie mája pred budovou obecného úradu − máj
„Jánsky guľáš a jánska vatra“ − jún
Deň detí − zábavno−športové podujatie v športovom areáli −
jún
„Beh Alojza Sokola“ polmaratón na počesť I. olympionika −
rodáka z Hronca −jún
Futbalový turnaj „O pohár starostu obce“ −júl
„Palacinkový Anna−bál“ − júl

Predstavujeme obec Hronec Spomienkové oslavy SNP − august
Hrončianske ochotnícke dni − prehliadka ochotníckych
divadelných súborov pod záštitou p. Ladislava Chudíka

Mesiac úcty k starším − kultúrne podujatie − október
Stretnutie s Mikulášom − december

Organizácie pracujúce v obci:
Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov − členovia majú

založený spevokol, ktorý reprezentuje obec na speváckych
prehliadkach v rámci okresu Brezno
Základná organizácia slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov
Pohrebné podporné združenie BETLIAR
Základná organizácia Slovenského červeného kríža
Poľovnícke združenie Gajdoška
Dobrovoľný hasičský zbor obce Hronec − vytvorené družstvá
žiakov, žien a mužov patria k najlepším v okrese Brezno.
Športový klub − futbalový oddiel − reprezentujú obec
v majstrovskej futbalovej súťaži riadenej ObFZ v Banskej
Bystrici dospelých − I. trieda
Klub biliardu
V budove obecného úradu je zriadená moderná posilňovňa
a telocvičňa
PILATES
Klub AIKIDO − cvičenie bojového umenia
Lukostrelecký areál
Klub paličkovanej čipky

Mária Weissová,
starostka obce
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Rekreačný areál Predná Hora sa stal členom Verejno−
súkromného partnerstva Muránska planina v roku 2007.
Stotožnil sa s cieľmi partnerstva, čoho dôkazom bolo
poskytnutie kompletných služieb zariadenia pri realizácii
Medzinárodnej konferencie LEADER v októbri 2007.

(* poznámka kancelárie VSP MP)
Predná Hora sa nachádza na hranici Národného parku

MURÁNSKA PLANINA. Je obľúbenou rekreačnou oblasťou
pre svoju polohu v malebnej prírode. Letná alebo zimná
dovolenka, jarné víkendové pobyty, či babie leto v hubárskej
sezóne − pobyt v každom ročnom období Vás niečím
prekvapí. Zákazníci sa k nám radi vracajú, pretože vieme
ponúknuť možnosti relaxu v krásnom prírodnom prostredí
za nízke ceny.

Ubytovanie v dvojložkových izbách s prístelkou a v
aprtmánoch vo viacerých objektoch z našej ponuky.

Profil areálu
Základnou činnosťou Rekreačného areálu Predná Hora

je poskytovanie
r e š t a u r a č n ý c h ,
ubytovacích služieb a
služieb v oblasti športu, rekreácie a relaxu pre verejnosť,
rodiny s ďeťmi, školenia, konferencie.

K dispozícii pre záujemcov máme konferenčnú
miestnosť pre cca 30 osôb a salónik pre 12 osôb.

Gastro služby
K dispozícii je aj reštaurácia (od 8.00 − 19.00 hod.) s

kapacitou 85 miest umiestnená v penzióne s denným
barom otvorená (pon.−štv..) od 8:00 do 22:00. hod a
vikendy do 23.00 hod.

Zabezpečíme Vám kompletné stravovanie a služby pri
väčších akciách, konferenciách,  okrúhlych výročiach a
iných.

Pre aktívnu rekreáciu a oddych Vám náš rekreačný areál
ponúka rozmanité služby, ktoré zaujmú nielen Vás, ale
určite aj Vaše deti.

Minigolfový areál, prenájom tenisového kurtu, ihriska
na plážový volejbal, streetbalový kôš, ihrisko na minifutbal,
tenisová stena, oddychový priestor s hojdačkami, ohniskom
a krbovým posedením,  zaujímavé trasy pre horské bicykle,
atď. − to sú len niektoré z aktivít pre pekné počasie.

Vitálny svet,  Vodný svet, masáže, turbosolárium,
thalassoterapiu,  ping−pong, biliard, stolný futbal,
sledovanie TV na plazme, posedenie v bare / reštaurácii −
ani dážď Vám náladu nepokazí.

Široké okolie ponúka ďalšie zaujímavé možnosti turistiky
v Národnom parku Muránska Planina, výlety za prírodnými
skvostami (jaskyne: Dobšinská ľadová jaskyňa, Ochtinská
aragonitová jaskyňa), zaujímavé kultúrne a historické
miesta ako zrúcaniny Muránskeho hradu, kaštieľ Betliar,

Rekreačný areál Predná Hora hrad Krásna Hôrka, malá historická železnička v Čiernom
Balogu, atď.

V zimných mesiacoch je pri priaznivých snehových
podmienkach sú tu vhodné terény pre bežecké lyžovanie
sú neďaleko − na trase Javoriny−Veľká Lúka. Ideálne
podmienky na lyžovanie s v obci Telgart (15 km), kde sa
nachádza vlek v dĺžke 1500m a 600 m, zasnežovanie a
možnosť nočného lyžovania.“

Možnosť požičania snežných skútrov na
www.skirejdova.sk

Rekreačný areál sa nachádza medzi obcami Muráň
(smer z Lučenca, Banskej Bystrice, Košíc) a Červená Skala
(smer z Popradu a Nízkych Tatier), na hranici NP Muránska
Planina. Vzdialenosť od obidvoch obcí je 10 km.
Smer z Červenej Skaly: do Červenej Skaly je možné sa
dostať vlakom a odtiaľ autobusom smerom na Revúcu
alebo Tisovec. Zástavka sa volá Muráň, Predná Hora.
Smer z Muráňa: z obce Muráň sa k nám dostanete
autobusom smerom do Popradu alebo Muránskej Huty.

Zo zástavky je potrebné sa vydať smerom dohora, po
50 m odbočiť doprava, po 2 km cesty cez les je potrebné
odbočiť doľava o po 50 m sa zjaví Rekreačný areál.
Prevádzkovateľ: Ing. Antónia Čižmárová

Adresa privat: Štúrova 706/33, 050 01 Revúca
IČO: 37 370 472
DIČ: SK 102 067 28 07
Adresa rekreačného areálu:
Predná Hora, 049 01 Muráň
Kontakt − RA: Ing. Ľubomír Čižmár
Telefón: 058 / 44 94 158 (7 00 − 19 00 hod.)
Fax: 058 / 48 82 008
E−mail: ra@prednahora.sk
Mobil: 0910 / 923 535, 0915 / 956 173 (7 00 − 19 00 hod.)



PF 2008

14

Výnos MP SR č. 2357/2008−100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka −
www.land.gov.sk
Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa výnosu je možné podať v roku 2009 v termíne do
15.7. 2009 na
a) poradenskú činnosť, vzdelávaciu činnosť a informatizáciu v oblasti pôdohospodárstva,
lesníctva, potravinárstva, rybného hospodárstva a rozvoja vidieka,
b) rozvoj genofondu zvierat,
c) podporu opeľovacej činnosti včiel,
d) ďalšie činnosti súvisiace so všeobecne prospešnými aktivitami v pôdohospodárstve, ktorými sú
všeobecne prospešných aktivít v pôdohospodárstve boli schválené čiastky vo výške
298 745,00  na § 1 písm. a), b) a d) výnosu a 2 020 000,00  na §1 písm. c) výnosu

Regionálny operačný program − www.ropka.sk
Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Dátum platnosti: od 25. 5. 2009 do 30. 9. 2009
Kód výzvy: ROP−2.1b−2009/01

Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Dátum platnosti: od 25. 5. 2009 do 30. 9. 2009
Kód vyzvy: ROP−2.1a−2009/01

Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Dátum platnosti: od 4. 5. 2009 do 31. 7. 2009
Kód vyzvy: ROP−1.1−2009/01

Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel
Opatrenie: Regenerácia sídiel − oblasť podpory 4.1a − samostatne dopytovo orientované projekty
Dátum platnosti: od 16. 3. 2009 do 18. 9. 2009
Kód vyzvy: ROP−4.1a−2009/01

Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia − www.fsr.gov.sk
Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie č. 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie
znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
Kód výzvy: OP ZaSI − FSR − 2009/2.2/02
Dátum platnosti: do 30.6.2009

Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie č. 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života
Kód výzvy: OP ZaSI − FSR − 2009/2.3/03
Dátum platnosti: do 30.6.2009

AKTUÁLNE VÝZVY
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