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Výročná správa 
o činnosti Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron za rok 2018 

 

Rok 2018 sme privítali plní očakávaní a entuziazmu do práce, na napĺňaní stratégie CLLD nášho 

územia. Rozbehli sme aktivity na zriadení novej kancelárie, výbere zamestnancov a začali sme 

intenzívne pracovať na príprave dokumentov potrebných na zabezpečenie ďalšieho financovania. 

Počas tohto roka napriek nášmu optimizmu dochádzalo k viacerým zdržaniam na strane 

riadiacich orgánov a nebolo možné naplniť všetky naše plány, hlavne z dôvodov finančného 

zaťaženia. 

Dovoľujeme si preto poďakovať všetkým členom Partnerstva MP-ČH, ale predovšetkým obciam 

za finančnú podporu našej činnosti. Zároveň pripomíname, že aj vďaka pracovitým a ochotným 

ľuďom a partnerom sme dokázali zabezpečiť naše náročné úlohy. 

 

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron  

Členská základňa Partnerstva MP-ČH sa nám k 31.12.2018 rozšírila na 50 členov. Členstvo je 

otvorené pre akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má trvalé, prípadne prechodné 

bydlisko, sídlo, alebo prevádzku na území Partnerstva MP-ČH a súhlasí so Stanovami 

a Stratégiou CLLD územia  Partnerstva MP-ČH.  

 

Zloženie členskej základne k 31.12.2018 

Verejný sektor 17 členov (obce, školy, domov dôchodcov) 

Súkromný sektor 9 členov (podnikatelia – fyzické a právnické osoby) 

Občiansky sektor 24 členov (neziskové organizácie, cirkev a občania) 

 
 

34,00% 

18,00% 

48,00% 

Verejný sektor Súkromný sektor Občiansky sektor
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Štatutárni zástupcovia a kancelária MAS 

predseda, štatutár Irena Milecová, Mgr. 

podpredseda, štatutár Róbert Hlaváčik, Mgr 

manažér MAS Pašmík Igor, PhDr. 

odborný asistent pre chod MAS Mešková Katarína, Ing 

odborný asistent pre stratégiu CLLD Rončáková Janka 

administratívny pracovník Tokárová Lenka, Bc. 

 

Po komunálnych voľbách v novembri 2018 došlo k  zmenám na postoch primátora a starostov 

obcí, čo čiastočne ovplyvnilo aj zastúpenie v Rade Partnerstva MP-ČH. Na mimoriadnom 

zasadnutí Valného zhromaždenia dňa 11.12.2018 bolo doplnené a aktualizované zloženie Rady 

Partnerstva. 

 

Aktuálne zloženie riadiacich orgánov k 31.12.2018 

 

Rada Partnerstva MP-ČH – výkonný orgán 

Mesto Tisovec Irena Milecová, Mgr. 

Obec Pohronská Polhora Katarína Pindiaková 

Obec Muránska Huta Marián Szentandrássi 

Obec Michalová Terézia Tisovčíková, Ing. 

KST - Turistický oddiel KOS Rimavská dolina so 

sídlom v Tisovci 
Róbert Buchta, Ing. 

VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita Michaela Heretová 

PEKNÝ DEŇ Róbert Hlaváčik, Mgr 

T4 - občianske združenie Beata Vetráková 

KUK s.r.o. Zuzana Karasová 

Pozn: Funkčné obdobie do konca roka 2019 

 

Revízna komisia Partnerstva MP-ČH – kontrolný orgán 

ZDaR, Združenie detí a rodičov, Rimavská Píla Katarína Belicová, Ing. 

Obec Lom nad Rimavicou Jozef Katreniak 

Hajduk Pavel Hajduk Pavel 

Pozn: Funkčné obdobie do roku 2022 

 

 

Plnenie plánu činnosti na rok 2018 

Hlavným cieľom na rok 2018 bolo podriadiť všetky činnosti Partnerstva MP-ČH na postupnú 

implementáciu Stratégie CLLD, t.j. spustiť prvé výzvy na čerpanie finančných prostriedkov zo 

zdrojov PRV a IROP na rozvoj regiónu. 

Tieto plány sa napriek maximálnemu úsiliu všetkých aktérov nepodarilo naplniť z dôvodov 

posúvania termínov zo strany riadiacich orgánov a meškania refundácií za vyčerpané finančné 

prostriedky na chod MAS (t.j. mzdové a režijné náklady na chod kancelárie MAS). V tejto 
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neľahkej situácii sme museli hľadať ďalšie zdroje na preklenutie doby bez dostatočných 

finančných prostriedkov, čoho riešením bolo rozhodnutie Rady Partnerstva MP-ČH otvoriť 

kontokorentný úver. 

 

Prehľad o činnosti v oblasti podpory regionálneho rozvoja Splnenie činnosti áno/nie 

A. Podpora rozvojových aktivít v území 
1. Realizácia grantovej výzvy Partnerstva MP-ČH áno / 8 projektov 

2. Uchádzanie sa o získanie podpory na Animácie áno / podpísaná zmluva 

3. Uchádzanie sa o získanie podpory na ciele IROP 5.1 áno / schválená žiadosť 

4. Uchádzanie sa o získanie podpory na projekty spolupráce nie / nevyhlásená výzva 

5. Realizácia projektu - „Recepty územia MPČH“ 
nie / presunuté na ďalšie 

obdobie 

6. Vyhlásenie 1.výzvy stratégie CLLD 
nie / neboli schválené 

podmienky zo strany RO 
7. Vyhlásenie 2.výzvy stratégie CLLD 

8. Príprava vyhlásenia 3.výzvy stratégie CLLD 

 

Grantový program „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina  – Čierny Hron“ 

Napriek neľahkej finančnej situácii, vyhlásilo Partnerstvo MP-ČH v mesiaci jún po 11 raz výzvu 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z grantového 

programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“. 

 

 
 

 

1/2018
VYDRA - vidiecka rozvojová 

agentúra, Čierny Balog
Vtáka poznáš po perí, dedinčana po kroji 138 620,40 € 500,00 € 120,40 €

2/2018
VRCHÁR - združenie pre 

rozvoj turizmu, Michalová
Zastrešenie vonkajšej terasy TIS Burda 154 856,00 € 500,00 € 356,00 €

3/2018 Obec Muráň
Drobná infraštruktúra pre zvýšenie 

informovanosti návšetevníkov  NP MP
143 700,00 € 500,00 € 200,00 €

4/2018 SOŠ, Tisovec
Obnova vonkajšieho ihriska SOŠ pre 

študentov a návštevníkov mesta
136 670,00 € 500,00 € 170,00 €

5/2018 Obec Michalová Oprava a rozšírenie náučného chodníka 162 1 138,00 € 500,00 € 638,00 €

6/2018 OZ Pekný deň, Valaská
Či prší a či slnko páli, nech sa našim 

podujatiam darí
153 1 000,00 € 500,00 € 500,00 €

7/2018 Obec Lom nad Rimavicou
Budovanie a rozvoj drobnej 

infraštruktúry
122 600,00 € 450,00 € 150,00 €

8/2018 Mesto Tisovec Divadlo v prírode 161 1 632,00 € 500,00 € 1 132,00 €

7 216,40 € 3 950,00 € 3 266,40 €

Vyhodnotenie žiadostí Grantového programu 2018

Por.č. Žiadateľ Názov projektu
Počet získaných 

bodov

Celková 

deklarovaná 

hodnota projektov

Finančná podpora 

PARTNERSTVA 

MURÁNSKA PLANINA - 

ČIERNY HRON

SPOLU

Deklarovaná výška 

vkladu žiadateľa

http://www.muranskaplanina.com/


PARTNERSTVO 

MURÁNSKA PLANINA – ČIERNY HRON 
Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec, www.muranskaplanina.com 

 
4 

 

 
VYDRA     Mesto Tisovec 

 

Náš grantový program je súčasťou Stratégie CLLD a jeho pridaná hodnota má pre územie 

Partnerstva MP-ČH neoceniteľný význam. Vyčlenené finančné prostriedky v rámci programu 

prinášajú niekoľkonásobné zvýšenie vložených zdrojov do projektov a zároveň výrazne 

prispievajú k sieťovaniu všetkých komunít v našom území. 

 
 

 

Rok
Čerpaná výška 

podpory MPCH

Spolufinancovanie 

žiadateľa

Celkové náklady na 

projekt

2010 3 199,00 2 091,00 5 290,00

2011 2 200,00 2 952,72 5 152,72

2012 3 200,00 15 400,90 18 600,90

2013 3 090,78 3 675,18 6 765,96

2014 3 459,00 1 829,80 5 288,80

2015 3 696,04 3 215,03 6 911,07

2016 3 930,00 9 578,00 13 508,00

2017 4 500,00 5 914,00 10 414,00

2018 3 950,00 3 266,40 7 216,40

spolu 31 224,82 47 923,03 79 147,85

39,45%
Príspevok Grantového programu "Naštartujme s 

Partnerstvom MP-ČH" na realizovaných projektoch

Prínos Grantového programu za roky 2010 ÷ 2018
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Výsledkom hlavnej činnosti kancelárie MAS bolo podpísanie zmlúv o NFP na projekty: 

 Chod MAS I vo výške 140 000,00 € vrátane Dodatku 1 

 Animácie vo výške 66 823,46 € vrátane Dodatku 1 

 Schválená žiadosť o NFP na Implementáciu IROP vo výške 850 000,00 € (zmluva v procese 

prípravy) 

 

 

Ďalšie rozvojové aktivity mimo plán 

Napriek mnohým prekážkam sme stihli počas roka realizovať aktivity, ktoré neboli zahrnuté 

v pláne činností, napríklad: 

 Podpis zmluvy o spolupráci na značke Regionálny produkt Gemer-Malohont. 

 Spolupráca s OOCR Horehronie na príprave značky Regionálny produkt Horehronie. 

 Spolupráca pri výzve na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt 

GEMER-MALOHONT, kde sa podarilo získať značku obci Muráň na produkt „Muránske 

buchty“. Na propagáciu a šírenie značky regionálny produkt, sme zároveň vypracovali 

žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja na rok 2019, ktorej hlavnými 

aktivitami bude 

- Organizácia predajného trhu regionálnych produktov a produktov so značkou 

„Regionálny produkt“ 

- Propagácia  výroby a predaja tradičných Muránskych buchiet – nositeľa značky 

„Regionálny produkt GEMER – MALOHONT“. 
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 Prostredníctvom združenia MAS vo Vidieckom partnerstve BB kraja sme sa intenzívne 

podieľali na presadzovaní  nového VZN BBSK na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom 

MAS. 

 

 

 

B. Propagácia a informovanosť 
9. Komplexná rekonštrukcia web stránky Muránska planina – 

Čierny Hron a jej údržba 

áno / aktualizovaná web 

stránka 

10. Interaktívna mapa územia Partnerstva Muránska planina – 

Čierny Hron a jej inštalácia na webovej stránke. 

nie / zmluva na Animácie 

účinná až od 11/2018 

11. Informačná kampaň k stratégii CLLD 
čiastočne / informačné 

letáky, emaily, stretnutia 

12. Propagácia obcí a územia na akciách, podujatiach a 

konferenciách a veľtrhoch 

áno / prostredníctvom OZ 

Zbojská a Vydra  

13. Prezentácia Partnerstva MP-ČH – remeslá a tradičné jedlá – 

Tradičná chuť jesene 
áno / 19.10.2018 

14. Kalendár 2019-2020 Sakrálne stavby územia/v spolupráci so 

SOŠ Tisovec 
áno / vydané 380 ks 
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15. Propagačné predmety MPČH 
nie / zmluva na Animácie 

účinná až od 11/2018  

16. Propagácia MAS v regionálnej tlači (médiá) 
áno / propagované 

konkrétne atrakcie a služby 

17. Plán podujatí v území na 2018 
áno / priebežne 

aktualizovaný 

 

Z pohľadu propagácie sa nám okrem niektorých plánovaných činností podarilo realizovať súťaž 

„KRÁSY MAS OČAMI DETÍ“, určená všetkým predškolákom a žiakom I. stupňa základných 

škôl. Súťaž mala napriek svojmu debutovému ročníku veľký úspech a radi by sme v nej 

pokračovali. Ako odmeny pre deti sme pripravili propagačno-vzdelávací materiál „Pexeso“ na 

tému erby a logá členov MAS. 

 

 
Balocká muzika      Zubačka 

 

Popri každodennej administratívnej práci sme sa v mesiaci október zapojili do každoročnej akcii 

v Banskej Bystrici „Zatváranie Bánoša“. Kde sme v spolupráci s členmi zorganizovali spoločnú 

propagáciu celého územie pod hlavičkou Partnerstvo MP-ČH. 
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V druhom polroku sme začali vydávať informačné listy „Hlásky z Masky“, v ktorých podávame 

základné informácie pre členskú základňu a naše územie, o dianí v Partnerstve MP-ČH. 

 

C. Medzinárodná a regionálna spolupráca 

18. Presadzovanie záujmov vidieka a územia MP-ČH na národnej 

úrovni 

áno / členstvo 

a zastúpenie 

v Predsedníctve NS MAS 

19. Stretnutia s MAS a VSP na úrovni kraja (VIP BB, NSRV a 

BBSK) 
áno / 7 stretnutí 

20. Hľadanie ďalších možných partnerov v zahraničí na vzájomnú 

spoluprácu pri projektoch spolupráce 
čiastočne 

21. Zintezívnenie vzájomnej spolupráce so súčasnými 

zahraničnými partnermi  

nie / nebola zatiaľ potreba 

ani zo strany partnerov 

 

 
 

 

Prehľad účasti na seminároch, odborných školeniach a pracovných stretnutiach 

Dátum Názov aktivity 

14.2.2018 Seminár „Povinnosti vyplývajúce z nového zákona o ochrane osobných 

údajov v platnosti od 25.5.2018“ 

23.2.2018 Informačný seminár a pracovné stretnutie k Výzve 27 / PRV / 2018 – 

podpoatrenie 19.4 PRV 2014-2020 

27.3.2018 Rokovanie Regionálnej rady Vidieckeho partnerstva BB kraja 

10.4.2018 Seminár „Implementácia projektov PRV SR 2014-2020 – Zákon o ochrane 

osobných údajov a legislatíva v kontexte PRV SR 2014-2020“ 

19.4.2018 Workshop (MPaRV SR) k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie 

CLLD 

23.4.÷24.4.2018 Zasadanie Členskej schôdze VIP BB kraja 

Pracovná skupina NSS MAS, Predsedníctvo NSS MAS a Valné zhromaždenie 

NSS MAS 
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30.4.2018 Pracovné rokovanie na MPRV SR 

17.5.2018 Pracovné stretnutie MAS BB kraja a vedenia Úradu BBSK 

23.5.2018 Pracovné rokovanie zástupcov Partnerstva MAS a VSP banskobystrického 

kraja (ViP BB) 

31.5.2018 Školenie "Nejasnosti pri tvorbe Žiadostí o platbu na chod MAS v systéme 

ITMS 2014+" 

31.5.2018 Školenie  „Vypĺňanie a spracovanie ŽoP na chod MAS v systéme ITMS“ 

5. - 6.6.2018 Medzinárodná konferencia "Význam prístupu LEADER v rozvoji vidieka a 

jeho budúcnosť" 

11.6.2018 Informačný seminár BBSK "Malé projekty SKHU/ETA/1801" 

3.7.2018 Pracovné stretnutie so zástupcami MAS a poslancami BBSK okres Brezno 

11.7.2018 
Pracovné stretnutie so zástupcami MAS a poslancami BBSK okresy Rimavská 

Sobota a Revúca 

12.7.2018 Školenie k realizácii procesov verejného obstarávania pre MAS/VSP 

Rokovanie tematickej pracovnej skupiny MAS/VSP BB kraja 

8.8.2018 Pracovné stretnutie so zástupcami MAS, OOCR kancelárií akčných plánov 

z regiónu Gemer a vedením Rozvojovej agentúry BBSK 

9.8.2018 Zasadanie Certifikačnej komisie pre udeľovanie značky regionálny produkt 

Gemer - Malohont 

10.8.2018 Pracovné stretnutie so zástupcami MAS a poslancami BBSK Horský vidiecky 

región 

11.9.2018 Pracovné stretnutie k tvorbe Akčného plánu rozvoja okresu Brezno 

18.9.÷19.9.2018 Školenie pre MAS z ZA a BB kraja k práci vo verejnej a neverejnej časti 

ITMS2014+ 

16.10.2018 Pracovné stretnutie zástupcov MAS okresu Brezno, OOCR Horehronie a RA 

BBSK 

18.10.2018 Pracovný workshop Identita a značka regiónu Horehronie 

22.÷24. 10.2018 Konferencia „Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD“ 

13.11.2018 Stretnutie pracovnej skupiny Huculskej magistrály,  spolucestujúca Katarína 

Mešková 

20.÷21.11.2018 Česko-slovenská konferencia - PROJEKTY SPOLUPRÁCE ako možnosti 

rozvoja vidieka v rámci implementácie CLLD a výmena skúseností – hľadanie 

spoločných tém a partnerov 

Valné zhromaždenie NSS MAS 

22.11.2018 Rozšírené rokovanie Regionálnej rady ViP BB kraja 

26.11.2018 Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre MAS a VSP Banskobystrického 

kraja 

30.11.2018 Informačný deň  Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - 

Maďarsko 
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D. Chod organizácie 
22. Zasadania Rady a VZ áno / Rada 5x, VZ 2x 

23. Zriadenie kancelárie MAS áno 

24. Činnosť kancelárie MAS  áno  

 

Rada Partnerstva MP-ČH bola počas roka čiastočne odbremenená od čiastkových úloh, ktoré 

zabezpečovala kancelária MAS. Napriek tomu sa priebežne stretávala a podieľala sa na 

rozhodovaní pri plnení úloh a pretavovala požiadavky členov združenia do činnosti kancelárie 

MAS. 

 

 
 

Prehľad zasadnutí Rady Parrtnerstva MP-ČH: 

 
 

Vzhľadom k náročnosti na odborné vedomosti a zručnosti sa vzdelávanie stalo samozrejmou 

a takmer dennou súčasťou činností kancelárie MAS. V priebehu roka sme realizovali množstvo 

školení a informačných seminárov. Taktiež samoštúdium množstva príručiek a usmernení si 

vyžadovalo a neustále vyžaduje časovú vyťaženosť zamestnancov MAS. 

 

Zariadenie kancelárie 

Kancelária bola vybavená na 90%, nábytok zapožičaný od nájomcu, zakúpená kvalitná 

výpočtová a kancelárska technika (2x PC, 3x NTB, 1xMTF, 1x dataprojektor). Obstaranie 

ostatného vybavenia bolo presunuté na rok 2019 z dôvodu finančného zabezpečenia. 

Mesto 

Tisovec

Obec Čierny 

Balog

Obec 

Michalová

Obec 

Muránska 

Dlhá Lúka

Rogalko

T4 - 

občianske 

združenie

Polhora 

kultúrne a 

telovýchovné 

združenie

TO KST 

Rimavská 

dolina

OZ Vydra

Irena Milecová
Róbert 

Hlaváčik

Terézia 

Tisovčíková
Marek Nosko Ondrej Galko

Beata 

Vetráková

Katarína 

Pindiaková
Róbert Buchta

Michaela 

Heretová

21.3.2018 x x x x x x

4.4.2018 x x x x x x x

14.6.2018 x x x x x

17.9.2018 x x x x x x x x

11.12.2018 x x x x x x x

Dátum 

zasadnutia

Člen Rady Partnerstva MP-ČH
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Činnosť kancelárie 

Každodenné fungovanie kancelárie MAS zabezpečovali od 1.2.2018 zamestnanci, v novo 

prenajatých priestoroch na námestí Dr.V.Clementisa č.87 v Tisovci. Chod MAS je financovaný 

z projektu na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania 

stratégií CLLD. Kancelária MAS zabezpečovala v priebehu roka predovšetkým: 

 Prevádzku kancelárie. 

 Organizačné zabezpečenie zasadnutí orgánov. 

 Spravovanie zverených finančných prostriedkov. 

 Opakované podávanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky z PRV a IROP. 

 Vypracovávanie požadovaných podkladov a doplnení na základe požiadaviek riadiacich 

orgánov PRV a IROP. 

 Podávanie žiadostí o platby a dopĺňanie požadovaných údajov k žiadostiam. 

 Aktualizácie Stratégie CLLD územia Partnerstva MP-ČH. 

 Verejné obstarávania. 

 Tvorba interných dokumentov – smerníc. 

 Spoluprácu s členmi MAS, s partnerskými MAS a ďalšími inštitúciami na regionálnej 

a národnej úrovni. 

 Spoluprácu s OOCR Gemer a Horehronie. 

 Realizáciu grantového programu. 

 Propagáciu a informovanosť o aktivitách a území MAS. 

 

Ďalšie aktivity chodu organizácie: 

- Zriadenie nového účtu (účtov) v SLSP. 

- Poistná zmluva na poistenie majetku kancelárie – Allianz. 

- Zmluva o úvere a úverovom účte. 

- Dohoda o Absolventskej praxi na rok 2019. 

 

Záverom chcem vyjadriť poďakovanie najmä našim samosprávam, za ich trvalú podporu, 

pochopenie a trpezlivosť. Ďakujem všetkým aktívnym členom za ich prácu v minulom roku – 

členom Rady Partnerstva MP-ČH, členom Revíznej komisie, členom Grantovej komisie 

a pracovníkom kancelárie MAS. 

Verím, že konečne po dlhých rokoch príprav začneme už v tomto roku s realizáciou projektov, 

ktoré naplnia naše očakávania a spoločne uvidíme prvé výsledky z leadrovských financií aj 

v našom území. 

  

Zbojská,  dňa 28.3.2019   

 

Mgr. Irena Milecová 

Predsedníčka Partnerstva MP-ČH 

 

Prílohy: 

1. Odpočet čerpania rozpočtu za rok 2018  

2. Účtovná uzávierka za rok 2018 – Súvaha 

3. Účtovná uzávierka za rok 2018 – Výkaz ziskov a strát 

http://www.muranskaplanina.com/

