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VÝROČNÁ SRÁVA O ČINNOSTI PARTNERSTVA  

MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON 

ZA ROK 2015 
 

 

  Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron (ďalej len "Partnerstvo MP-ČH"), tvorí súvislé 

územie 14 obcí, patriacich do 3 okresov Banskobystrického samosprávneho kraja (Brezno, 

Rimavská Sobota a Revúca). Celková hustota obyvateľstva je 33,6 obyvateľa/km2, čo predstavuje k 

31.12.2014 počet 21 177 obyvateľov, na celkovej rozlohe územia Partnerstva MP-ČH 630,23 km2. 

 

Všetky obce vstúpili do Partnerstva MP-ČH dobrovoľne, po vzájomnej dohode a na základe 

požiadaviek občanov tlmočených prostredníctvom obecných zastupiteľstiev. Svoje rozhodnutie 

potvrdili schváleným uznesením, záväznou prihláškou a splnením požiadaviek v zmysle Stanov 

občianskeho združenia Partnerstvo Muránska Planina – Čierny Hron. 

 

 Občianske združenie Partnerstvo MP – ČH sa riadilo počas predchádzajúceho roka 2015 

prijatými stanovami a ostatnými schválenými dokumentmi – Plánom činnosti Partnerstva MP-ČH    

a schváleným rozpočtom, organizačným poriadkom a  internými smernicami. Platným pre našu 

činnosť ostáva Základný rozvojový dokument - Integrovaná stratégia rozvoja územia Partnerstva 

Muránska planina – Čierny Hron. Najdôležitejšou činnosťou a aktivitami sa v roku 2015 sa pre nás 

prioritne stali: 

 Príprava a odovzdanie projektového zámeru v súlade výzvou z Programu rozvoja vidieka 

1MAS/PRV/2015 - Stratégie CLLD územia Partnerstva MP-ČH. 

 Oorganizovanie pracovných stretnutí s verejnosťou k príprave CLLD. 

 Vypracovanie ŽoNFP  v rámci výzvy pre podopatrenie PRV 19.1 Prípravná podpora. 

 Prezentácia územia a na podujatiach konaných v území Partnerstva. 

 Zrealizovanie vlastného VIII. Ročníka grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom MP-

ČH“ z vlastných zdrojov. 

 

 Členská základňa Partnerstva MP-ČH je zložená zo zástupcov verejného, súkromného                   

a občianskeho sektora. Členstvo bolo a je vždy otvorené pre akúkoľvek fyzickú, alebo právnickú 

osobu, ktorá má trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo, alebo prevádzku na území Partnerstva 

MP-ČH a súhlasí s cieľmi, stanovami a stratégiou rozvoja Partnerstva MP-ČH. Noví členovia sú 

prijímaní na základe prihlášky a následným procesom schvaľovania v Rade Partnerstva MP-ČH.  

V súčasnosti eviduje Partnerstvo MP-ČH 45 členov. 
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Zloženie členskej základne podľa sektorov

 

 Verejný sektor (37,8% členskej základne), zastúpený všetkými obcami partnerského územia 

ako aj školami a domovom dôchodcov a sociálnych služieb (zastúpené územie 100%). 

 Súkromný sektor (15,6% členskej základne), v súčasnosti zastúpený v štyroch obciach 

(zastúpené územie 28%). 

 Občiansky sektor (46,7% členskej základne), zastúpený v ôsmych obciach (zastúpené územie 

57%). 

 

Zloženie členskej základne podľa typu subjektu

 

 Rada Partnerstva MP-ČH pracovala v počte 9 členov ( predtým  bola 11 členná) v zložení: 

 

Za verejný sektor: (1) Irena Milecová, mesto Tisovec; (2) Róbert Hlaváčik, obec Čierny Balog;  

(3) Terézia Tisovčíková, Obec Michalová, (4) Marek Nosko, obec Muránska Dlhá Lúka, 

Za súkromný a občiansky sektor: (5) Róbert Buchta, TO KOS; (6) Michaela Heretová, OZ 

Vydra; (7) Beáta Vetráková, OZ T4; (8) Ondrej Galko, SZČO; (9) Katarína Pindiaková, OZ Polhora 

kultúrne a telovýchovné združenie. 

 

Revízna komisia: (1) Janka Rončáková, FO; (2) Ľubomíra Pančíková, Komunitné centrum, n.o.; 

(3) Katarína Mešková, OZ Zbojská. 
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 Na  minuloročnom Valnom zhromaždení 22.4.2015 v Tisovci bol schválený návrh na členské 

príspevky pre obce v čiastke 0,40 € na obyvateľa. Uvedené  členské od obcí tvorí väčšinovú časť 

nášho rozpočtu. Na členskom bolo spolu za r. 2015  odovzdané 8863,50 €. Členský príspevok 

k 31.12.2015 dlhovala obec Sihla a 4 ďalší členovia spolu v sume 158,40 €. Nevyrovnané členské 

príspevky sa budú dodatočne vymáhať, pripadne po ich neuhradení budú neplatiaci členovia 

vylúčení v súlade s platnými stanovami Partnerstva MP-ČH. Finančné prostriedky, ktoré 

združujeme na účte v Prima banke – pobočka Brezno, Rada Partnerstva využíva v súlade so 

schváleným rozpočtom Valného zhromaždenia. 

  

 Partnerstvo MP- ČH je riadnym členom v organizáciách, ktoré napomáhajú regionálnej 

a nadnárodnej spolupráci v prístupe Leader, t.j  ViP BB,  Národná sieť rozvoja vidieka  a  Národná 

sieť MAS. Podľa možností sa zúčastňujeme všetkých aktivít a podujatí,  na ktoré nás uvedené 

organizácie pozývajú. V roku 2015 spolupráca so zahraničnými partnermi z Poľska a a ČR bola iba 

formálna a to mailom alebo telefonicky. Nepodarilo sa zorganizovať  žiadne stretnutie, dôvodom 

bolo, že aj naši partneri spracúvali svoje stratégie.  

  

 Sídlo kancelárie  Partnerstva MP-ČH je v prenajatých priestoroch  Mestského kultúrneho 

strediska v Tisovci na ul. Jesenského. 

 

 Rada Partnerstva MP- ČH zasadala v roku 2015 celkovo 8 krát a podľa pracovných možností sa 

jej zúčastňovali členovia osobne. Mimo zasadnutí členovia komunikovali o pracovných aktivitách 

často mailom a telefonicky. Pravidelne sa zasadnutí zúčastňovali manažér Igor Pašmík                               

a predsedníčka Revíznej komisie Janka Rončáková. Valné zhromaždenia sa konali v roku 2015          

3 krát – dôvodom bolo schvaľovanie nových stanov, organizačného poriadku, Stratégie CLLD  a in. 

 

Prehľad zasadnutí Rady Partnerstva MP- ČH v roku 2015 

Dátum 27.1. 23.3. 22.4. 18.5 11.6. 14.7. 22.9. 24.11. 

Miesto 

konania 
Tisovec Hronec Tisovec 

Pohronská 

Polhora 
Valaská 

Muránska 

Dlhá 

Lúka 

Tisovec Zbojská 

Účasť  

členov 
7 7 7 8 6 7 7 8 

  

       

Valné zhromaždenia v roku 2015 

Dátum 22.4.2015 9.11.2015 24.11.2015 

Miesto konania Tisovec Tisovec Zbojská 

Účasť členov v % 67,5 % 54,5% 74,42% 
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 Počas uplynulého roka pracovala aj hodnotiaca komisia pre grantový program Partnerstva 

v zložení, J. Rončáková, R. Hlaváčik a predsedníčka komisie K. Pindiaková. Zasadnutí komisie sa 

zúčastňovala aj predsedníčka združenia. Komisia pripravila VIII. ročník grantového programu             

pre členov Partnerstva MP-ČH pod názvom „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina- Čierny 

Hron“, ktorá bola vyhlásená 14.7.2015 a jej uzávierka bola 31.7.2015. Následne v mesiaci august 

boli projekty vyhodnotené, bol zrealizovaný podpis  zmlúv a zaslané platby na účty žiadateľov 

grantov vo výške 75% celkovej poskytnutej sumy  pri začatí realizácie projektov. Zvyšných  25 % 

bolo uhradených žiadateľom po ukončení, vyúčtovaní a kontrole zrealizovaných projektov 

v mesiaci december 2015. Na grantový program bolo vyčlenených z rozpočtu 3600,00 €. Podpora  

grantových programov je každoročne v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia Partnerstva 

Muránska planina – Čierny Hron na r.2009/2015 a jej dôležitou súčasťou sú spolufinancovanie       

a dobrovoľnícka práca. Počas prípravy, realizácie a vyúčtovania projektov bolo poskytované 

realizátorom projektov bezplatné poradenstvo. 

  Celkovo grantová komisia prerozdelila pre 8 úspešných žiadateľov z celého územia finančné 

prostriedky vo výške 3.600,00 €. Pri realizácii projektov sa naakumulovala celková hodnota 

projektov na čiastku 17.874,00 €. Využité finančné prostriedky sú prostriedkom na zviditeľňovanie 

regiónu a  v budúcich rokoch je našou snahou zvýšiť finančnú čiastku na projekty a pokračovať 

v grantových  programoch. 

 Zrealizované  projekty z Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP- ČH r.2015 

P.č. Žiadateľ Názov projektu 

Suma 

poskytnutá 

z Partnerstva  

(v €) 

Celková 

hodnota 

projektu  

(v €) 

1. Obec Michalová 
Výroba prezentačných stolíkov pre 

drobných remeselníkov 
450,00 620,00 

2. 
Obec                     

Čierny Balog 

Zvýšenie informovanosti 

o monumentálnom pamätníku SNP 
450,00 610,00 

3. Obec Muráň 
Propagačný materiál obce 

Muráň 
400,00 650,00 

4. 
Obec Muránska 

Lehota 

Vytvorenie rovnošaty obecného 

spevokolu - Ľahota 
450,00 945,00 

5. 
Vydra 

Čierny Balog 

Videopozvánka za zážitkami vo 

Vydrovskej doline 
500,00 625,00 

 

6. 
Zbojská, s.r,o 

Vybudovanie montovaného dreveného 

objektu za účelom sprostredkovania 

sobášov 

500,00 12000,00 

 

7. 

Stredná odborná 

škola Tisovec 

Altánok pre oddychové a animačné 

aktivity študentov 
400,00 1211,00 

 

8. 
ADA Zbojská,s.r.o. 

Oddychová zóna pre návštevníkov 

regiónu Partnerstva MP-ČH 
450,00 1213,00 

 Spolu  3.600,00 17.874,00 

Príprava Stratégie CLLD územia Partnerstva MP-ČH 
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  Od začiatku roku 2015 začala Rada Partnerstva MP-ČH v spolupráci s obcami informovať 

verejnosť o zámere spracovania stratégie CLLD v území (4.2.2015 zorganizované Informačné 

stretnutie v Čiernom Balogu a 23.3.2015 v Hronci pre všetkých starostov a zástupcov samospráv 

v území). Na VZ 22.4.2015 v Tisovci boli členovia Partnerstva MP-ČH oboznámení s možnosťou 

zapojiť sa aktívne do tvorby prípravy a spracovávania Stratégie CLLD. Tu bola vytvorená 7 členná 

Pracovná skupina Partnerstva MP-ČH, ktorá spracovala a predložila žiadosť ŽoNFP do výzvy             

na podopatrenie 19-1 PRV - Prípravná podpora dňa 27.7.2015. Tomuto kroku predchádzali 

stretnutia členov Rady Partnerstva MP-ČH so zástupcami všetkých 14 obcí Muránskej planiny 

a Čierneho Hrona, ktoré deklarovali na zasadnutiach miestnych samospráv svoj záujem byť členmi 

Partnerstva MP-ČH a podieľať sa na rozvoji územia. Ďalší postup prípravy bol realizovaný                  

v 3 etapách. 

 V  prípravnej etape sme spoločne so zástupcami miestnych samospráv a členmi realizovali 

v jednotlivých obciach informačnú kampaň, ktorej cieľom bolo poskytnutie dostatočných 

informácií všetkým záujemcom o zámere spracovania spoločnej CLLD stratégie územia. 

Informovanosť bola v jednotlivých obciach zabezpečená cez obecné rozhlasy, web stránky obcí. 

Spracovaný dotazník počte 850 ks, bol rozdaný občanom v jednotlivých obciach a tiež bola daná 

možnosť vyplniť ho elektronicky na web stránkach obcí a partnerstva. Na vyhodnotenie bolo 

odovzdaných a spracovaných 503 dotazníkov. 

 Druhá etapa bola zameraná na samotnú tvorbu stratégie v spolupráci s verejnosťou, prebiehala 

od 27.7.2015 do 23.11.2015. Na jej príprave sa od začiatku podieľali okrem verejného sektora aj 

zástupcovia občianskeho a neziskového sektora, vrátane organizácií zastrešujúcich záujmy 

marginalizovaných skupín. Boli vytvorené 3 pracovné skupiny - pre súkromný sektor, pre verejný 

sektor a skupina pre strategický, finančný a implementačný rámec. V tejto etape sa zrealizovali       

v území Partnerstva MP-ČH: 

 verejné informačné a pracovné stretnutia pri analýzach územia; 

 pracovné skupiny k vytvoreniu strategického a finančného rámca; 

 zber a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu; 

 formulárový prieskum projektových zámerov; 

 formulárový prieskum zrealizovaných projektov.  

Výstupmi zo stretnutí na príprave stratégie CLLD za účasti verejnosti a zástupcov všetkých 

sektorov boli: 

 určenie silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození / SWOT analýza; 

 identifikácia hlavných potrieb a možností rozvoja; 

 sformulovanie vízie; 

 stanovenie strategického cieľa, špecifických cieľov a priorít; 

 výber činností, ktoré môžu prispieť k naplneniu priorít; 

 návrh rozdelenia rozpočtu; 

 spracovanie stratégie CLLD miestnymi odborníkmi na základe podkladov a výstupov 

zo stretnutí a aktivít, ktoré boli k príprave stratégie CLLD zrealizované.  
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 V tretej etape bolo potrebné zapracovať pripomienky verejnosti a celý dokument CLLD dať        

do finálnej podoby. Postupne počas tvorby bola stratégia zasielaná na pripomienkovanie 

v pracovných skupinách priebežne aj verejným pripomienkovaním elektronickou formou (e-mailom 

a prostredníctvom web-stránky www.muranskaplanina.com). Predstavenie spracovanej stratégie 

bolo verejnosti prezentované 24. 11.2015 na Informačnom seminári na Zbojskej (obec Pohronská 

Polhora) a a členom následne na VZ Partnerstva MP-ČH na Zbojskej 24.11.2015. Po zapracovaní 

pripomienok v časti akčný a finančný plán bol dokument doplnený o prílohy a spracovaný                     

do finálnej podoby v kancelárii Partnerstva MP-ČH pracovnou skupinou. Počas prípravy stratégie 

CLLD bolo zrealizovaných 14 verejných pracovných stretnutí v obciach partnerstva tak, aby boli 

dostatočne dostupné pre všetkých obyvateľov a záujemcov. Obec Pohronská Polhora bola vybraná 

na spoločné stretnutia verejného sektora a následne súkromného sektora, na odborný seminár bola 

zvolená lokalita salaša Zbojská a ďalšie stretnutia boli realizované v pracovných skupinách 

v kancelárii Partnerstva MP-ČH. Počas prípravy stratégie bolo zorganizované 2x Valné 

zhromaždenie členov – 9.11.2015 v Tisovci za účelom úpravy stanov a 24.11.2015 na Zbojskej.          

Na zapojenie verejnosti do procesu tvorby MAS a stratégie CLLD boli použité rôzne metódy 

(informačné kanály a iné aktivity)..  

 Verejnosť bola zapájaná do navrhovania a tvorby stratégie CLLD od jeho začiatku vo všetkých 

nasledujúcich fázach: 

 pri určovaní silných stránok, slabých stránok, príležitostí a hrozieb - uskutočnených 

6 verejných pracovných stretnutí a dotazníkový prieskum; 

 pri ich premene na hlavné potreby a možnosti rozvoja – zrealizovaných ďalších 6 verejných 

stretnutí, dotazníkový prieskum, verejné pripomienkovanie elektronickou formou (e-mailom 

a prostredníctvom web stránky www.muranskaplanina.com); 

 pri výbere hlavných cieľov, konkrétnych cieľov, požadovaných výsledkov a priorít, ktoré im 

boli priradené – riešilo sa na 6-tich verejných pracovných stretnutiach verejné 

pripomienkovanie elektronickou formou (e-mailom a prostredníctvom web stránky 

www.muranskaplanina.com); 

 pri výbere typov činností, ktoré môžu viesť k týmto výsledkom – 2 pracovné stretnutia 

otvorené verejnosti, formulárové prieskumy projektových zámerov pre súkromný sektor 

a zvlášť pre samosprávy; 

 pri návrhu rozdelenia rozpočtu – 2 pracovné stretnutia a verejné pripomienkovanie 

elektronickou formou (e-mailom a prostredníctvom stránky www.muranskaplanina.com); 

 pri schvaľovaní stratégie – členovia Partnerstva MP- ČH – 1 seminár a 1 verejné stretnutie 

členov VZ Partnerstva MP-ČH 

  

 Počas tvorby stratégie CLLD zasadala pracovná skupina osemkrát na príprave strategického, 

finančného a implementačného rámca. Spracovala všetky zozbierané dokumenty a pripravila 

povinné a nepovinné prílohy k dokumentu. Celú stratégiu CLLD skompletizovala a predložila                  

na schválenie valnému zhromaždeniu, dňa 24.11.2015. Následne bola odovzdaná na MP SR – PPA.  
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 Pracovná skupina ďalej spracovala Žiadosť o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného 

komunitou a udelenie štatútu MAS – odovzdané na PPA 17.3. 2016. 

  

 Počas prvého štvrťroka 2015 sme zabezpečovali  posledné aktivity a propagačné podujatia 

podporované z projektu Klastra Huculská magistrála a to v I. kategórii s workshopom 3 podujatia, 

zúčastnili sme sa Odborného školenia Huculskej magistrály v IC NP MP Muráň a výjazdového 

seminára Valaská/Hronec/ Osrblie/Vrchy. 

 

Zrealizované podujatia z  Klastra Huculská magistrála v r.  2015 pre obec Čierny Balog 

 

P.č. 

 

Podujatie a  dátum konania 

 

Kategória 

Cena služby 

podujatia  

(v €) 

 

Miesto 

konania 

1. 
Už sa fašiang kráti 14.2.2015 Workshop: Kultúrne 

dedičstvo v regióne a jeho potenciál pre rozvoj CR 
I. 815,00 Čierny Balog 

2. 
Putovanie okolo Tisovca 1.3.2015 

Workshop: Náučné chodníky v okolí Tisovca 
I. 815,00 Zbojská 

3. Huculská magistrála 30.3.2015 I. 815,00 Sihla 

 

 Podujatia organizačne pomáhali zabezpečovať naši členovia - OZ Vydra, T4 - občianske 

združenie, OZ Zbojská, OZ Vrchár, OZ Pekný deň a samotné obce. Projekt bol úspešne ukončený 

a fakturované finančné prostriedky za zrealizované podujatia aj z r. 2014 boli uhradené na účet 

Partnerstva MP-ČH 29.6.2015 v sume 12 782 €. Časť týchto financií sme použili na prípravu 

stratégie CLLD a čiastku 7.000,00 € sme dostali ako finančnú výpomoc od Združenia obcí 

Mikroregiónu Muránska planina so splatnosťou do konca mája 2016. 

   

 Priebežné aktivity 

 Priebežná aktualizácia web stránky Partnerstva, pravidelné prezentovanie podujatí v území. 

 E-mailový informačný servis, vrátane „Aktuálneho prehľadu grantových výziev“ 

realizovaný v spolupráci so Združením pre rozvoj vidieka v Banskej Bystrici a Krajskou 

rozvojovou agentúrou BB. 

 Spolupráca s obcou Čierny Balog  na realizácii projektu Huculská magistrála.  

 Spolupráca s NSRV  

 Spolupráca v rámci pracovnej skupiny MAS a VSP banskobystrického kraja.   

  

 Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron už od svojho vzniku v roku 2001 má spoločnú 

ideu, ktorá spája obyvateľov všetkých 14 obcí z mikroregiónov Muránska planina a Čierny Hron. 

Poslaním Partnerstva MP-ČH je podporovať všeobecný trvalo udržateľný rozvoj územia                        

v pôsobnosti Partnerstva MP-ČH, zvyšovať kvalitu života občanov a spolupracovať na rôznych 

úrovniach života. Toto poslanie sa snažíme napĺňať pri rôznych spoločných aktivitách, 

zrealizovaných projektoch, realizácii vlastného grantového programu, kultúrnych podujatiach, 
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budovaní náučných chodníkov a odpočívadiel, zviditeľňovaní a propagácii prírodných krás 

a šikovnosti našich ľudí z celého regiónu doma aj v zahraničí. 

 

 Vízia, ktorá vzišla zo spoločných stretnutí občanov počas prípravy predkladanej stratégie 

CLLD: „Územie Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron je miestom pre zdravý, kvalitný 

a zmysluplný život občanov, založený na vzájomnej spolupráci a úcte k histórii, tradíciám 

a prírode. Návštevníci prichádzajú spoznávať bohatú kultúrnu a prírodnú rozmanitosť regiónu 

a nachádzajú tu dostatočnú ponuku kvalitných produktov a služieb cestovného ruchu“, je pre nás 

motiváciou pre ďalšiu spoluprácu, dobrovoľnícke aktivity a celkový rozvoj územia. Hoci sme sa už 

v predchádzajúcom období neúspešne uchádzali o štatút pridelenia MAS, 15 ročnou aktívnou  

predchádzajúcou činnosťou a spoluprácou dokazujeme, že máme úprimný záujem zveľaďovať 

a rozvíjať územie, spoločne sa podieľať sa na tvorbe a realizácii programov a projektov, ktoré 

podporujú  trvalo udržateľný rozvoj Partnerstva MP-ČH.   

  

 Na záver by som  chcela vyjadriť poďakovanie za celoročnú spoluprácu členom Rady 

Partnerstva MP-ČH, Revíznej komisii, manažérovi a Grantovej komisii a samozrejme  všetkým, 

ktorí sa podieľali na spracovaní stratégie CLLD nášho územia. Bez aktívnej činnosti a finančnej 

podpory všetkých  obcí a členov, by sme nedokázali realizovať naše spoločné aktivity. Za každým 

zrealizovaným podujatím je veľa dobrovoľníckej práce a ľudia ochotní rozvíjať svoj kraj.  

 S celého srdca si želám, aby vyvrcholením nášho dlhoročného snaženia bolo pridelenie štatútu 

MAS Partnerstvu MP-ČH a  získanie  finančných prostriedkov na jeho rozvoj. Verím, že negatívna 

správa, ktorú sme dostali z PPA, že nie je dostatok elokovaných zdrojov na projekty CLLD, bude 

ešte prehodnotená / žiada to aj ZMOS/, pretože našej stratégii nebola vytknutá žiadna chyba 

a podporu si zaslúžime.    

 

 

Vo Valaskej, dňa 9.6.2016     

 

          

 

Mgr. Irena Milecová 

Predsedníčka Partnerstva MP-ČH 


