
Partnerstvo Muránska   planina - 
Čierny Hron vyhlasuje výzvu 
na predkladanie Žiadostí 
o poskytnutie nenávratného fi-
nančného  príspevku v rámci 
implementácie Stratégie CLLD 
územia Partnerstva MP-ČH, 
z Integrovaného regionálneho 
operačného programu (IROP), 
pre opatrenie 5.1.1 Zvýšenie 
zamestnanosti na miestnej 
úrovni podporou podnikania a 
inovácií 
 
 
 

Rozsah a oprávnené činnosti:  
Zakladanie nových a podpora 
existujúcich mikro a malých 
podnikov, samostatne zárobko-
vo činných osôb, družstiev: 

 obstaranie hmotného majet-
ku pre účely tvorby  pracov-
ných miest 

 nutné stavebnotechnické 
úpravy budov spojené s 
umiestnením obstaranej 
technológie a/alebo s posky-
tovaním nových služieb, pod-
pora marketingových aktivít 

 podpora miestnych produkč-
no-spotrebiteľských reťazcov, 
sieťovanie na úrovni miestnej 
ekonomiky a výmena skúse-
ností 

Po úspešnom  prvom ročníku  
Partnerstvo Muránska planina - 
Čierny Hron vyhlásilo II.ročník 
výtvarnej súťaže „Krásy MAS 
očami detí.  

Výtvarná súťaž je určená  všet-
kým predškolákom, žiakom 
I.stupňa základných škôl  a zá-
kladných umeleckých škol, ktoré 
sa nachádzajú na území MAS 
Partnerstvo Muránska planina – 
Čierny Hron. Cieľom súťaže je 
podporiť žiakov rozvíjať ich ta-
lent a v neposlednom rade spoz-
návať naše územie, nakoľko té-
ma priamo súvisí s kultúrou, 
zvykmi a tradíciami, remesla-
mi, historickými a kultúrnymi     
pamiatkami, aktivitami, poduja-
tiami nachádzajúcimi sa 

a realizujúcimi sa v území MAS. 
Práce v súlade s pravidlami sú-
ťaže, doručené kancelárií MAS  
Partnerstvo  Muránska planina 
– Čierny Hron v stanovenom 
termíne so všetkými náležitos-
ťami, budú hodnotiť odborníci 
na základe viacerých                          
kritérií: originalita, vystihnutie 
témy, fantázia, kreativita, tech-
nika či umelecké stvárnenie té-
my. Všetci súťažiaci a ich  učite-
lia budú pozvaní na slávnostnú 
výstavu výtvarných diel, ktorá 
sa uskutoční v decembri 2019,          
kde prebehne zároveň vyhláse-
nie výsledkov súťaže 
v jednotlivých kategóriách a 
ocenených čakajú                             
zaujímavé ceny. 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE: 

 Zvyky a tradície územia 
MAS 

 Historické a kultúrne 
pamiatky územia MAS 

 Podujatia územia MAS 

 Príroda územia MAS 

 

Práce je potrebné zaslať na    
adresu, prípadne osobne doručiť 
do kancelárie: 

Partnerstvo Muránska planina 
– Čierny Hron   

Nám. Dr. V. Clementisa 87,  

980 61  Tisovec    

tel : 0950 464 450 

e-mail:  

partnerstvompch@gmail.com 
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VÝZVA na predkladanie žiadostí 

o finančný príspevok  

Termín odovzdania prác je do 15. novembra 2019 !!! 

Základná podmienka:    

 vytvorenie pracovného miesta  
 
Oprávnení žiadatelia:  

 Samostatne zárobkovo činné 
osoby 

 Mikro a malé podniky s poč-
tom do 49 zamestnancov 

 
Intenzita pomoci: 

 55% 
 
Výška príspevku:  

 5 000 ÷ 90 000 € 
 
Viac informácií 

 www.muranskaplanina.com 

 kancelária MAS 
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12. ročník 

grantovej 

výzvy  

Partnersta 

Muránska 

planina - 

Čierny 

Hron, 

prináša 

prvé 

ovocie ! 

NAŠU  

BUDÚCNOSŤ 

TVORÍ TO,  

ČO  

ROBÍME DNES... 

Viva Polhorica 2019 

Naštartujme s Partnerstvom 

Muránska planina – Čierny Hron 

Grantový program 
„Naštartujme s Partnerstvom 
Muránska planina – Čierny 
Hron“ poskytuje jednorazový, 
nenávratný finančný príspe-
vok členom Partnerstva MP – 
ČH na aktivizáciu členov Part-
nerstva a nimi realizované 

projekty verejno-
prospešného charakteru, 
realizované dobrovoľnou 
prácou na území  MAS. 
12.ročník  grantovej výzvy, 
prináša prvé ovocie.  
 
 

Predstavujeme Vám niekto-
ré úspešne zrealizované pro-
jekty grantovej výzvy 2019, 
ktoré sme podporili z finanč-
ných zdrojov Partnerstva 
Muránska planina - Čierny 
Hron.  

pretkaný hudobnými vstupmi. 
Na záver programu bol pre-
mietaný videofilm 
o Pohronskej Polhore. 
V sobotu  od skorého rána, 
mali možnosť návštevníci 
a obyvatelia obce vidieť rez-
bárov pri práci. Vytvárali úžit-
kové umenie, ktoré bolo 
z časti inšpirované erbom ob-
ce, skulptúru dreva a kameňa, 
ktorá 
dokáže 
oživiť 
každý 
inte-
riérový 
či exte-
riérový 
prie-
stor. 
Ďalší 
zrecyk-
loval 
torzo 
kmeňa 
starej 
storočnej lipy a vyrobil nád-
hernú lavičku, ktorú si hneď 
na prvý pohľad zamilovali nie-
len chalupári. V miestom par-
ku si počas sobotného progra-
mu mohli návštevníci poduja-
tia vyskúšať výrobu recyklova-
ného papiera, či sledovať 
umelcov, pri tvorbe malieb. 
Organizátori taktiež pamätali 
na deti pripravili pre ne  det-
ský literárny piknik, kde za-
zneli rozprávky miestnej au-
torky. Sobotný večer sa už 
niesol v duchu vernisáže, kde 
boli odprezentované diela 
a tvorba umelcov podujatia. 
V power-pointovej prezentá-
cia sa striedali fotografie na 

tému „STROM“ od miestnych 
amatérskych fotografov. Sta-
rosta obce Ing. Dušan Nepšin-
ský poďakoval všetkým  umel-
com za ich tvorbu a čas ktorý 
venovali tomuto podujatiu. 
Nedeľa sa niesla v duchu tó-
nov. V rímskokatolíckom kos-
tole sv. Michala v Pohronskej 
Polhore sa predstavili svojou 
hrou a spevom domáci umel-

ci. Hra na organe otvorila ne-
deľný podvečer festivalu, 
operný spev umocnil atmosfé-
ru podujatia, ktorú bravúrne 
doplnila hra na husle. Na zá-
ver celého festivalu vystúpil 
hosť programu  akordeónové 
trio The Buttons, ktorý dali 
zlatú hudobnú bodku poduja-
tiu Viva Polhorica 2019.  

Obec Pohronská Polhora 
v spolupráci s Polhorou kul-
túrnym a  telovýchovným 
združením a Dievčenským 
speváckym zborom  Cambiar 
La Música,  pripravili v dňoch 
od 23. – 25. augusta 2019 pre 
obyvateľov obce a regiónu 
multižánrové  podujatie Viva 
Polhorica 2019. Toto výnimoč-
né podujatie sa mohlo usku-
točniť aj vďaka všetkým umel-
com, dobrovoľníkom ako aj 
sponzorom.   
Podstatou podujatia bolo pri-
blížiť obyvateľom regiónu 
tvorbu umenia sochármi, ma-
liarmi, fotografmi a zrod ume-
nia sledovať v reálnom čase – 
ako aj predstaviť miestnych 
nadaných umelcov. Podujatie 
sa nieslo v duchu témy 
„STROM“ a trvalo tri dni.  
Piatok bol venovaný literatú-
re. Literárny večer otvorila 
báseň moja rodná. Potom už 
zneli úryvky z dosiaľ nepubli-

kovaného romá-
nu Bolestná po-
lesná od miest-
neho rodáka 
Augustína Ve-
verku, ktorý 
v ten deň slávil 
aj svojich nedo-
žitých 107 ro-
kov. Román 
„Bolestná poles-
ná“ je inšpirova-
ný životom au-
tora a hovorí 
o vtedajšej dobe 
a ťažkom živote 
miestnych oby-
vateľov. Literár-
ny večer bol 

Dielo nášho 

člena Pavel 

Hajduk, 

Michalová 

H L Á S K Y  Z  M A S K Y  
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Mesto Tisovec v rámci grantového programu  zabezpečilo odborné 
vyčistenie pieskovcovej sochy e 
a mramorových dosiek špeciál-
nou technológiou nanotechno-
lógie. Taktiež upravilo a zrevita-

lizovalo zeleň v jeho okolí no-
vou výsadbou. V meste Tisovec, 
tak vzniklo dôstojné pietne 

miesto pri pamätníku padlým Tisovčanom v I.sv.vojne. 

O b n o v a  p a m ä t n í k a 

padlým Tisovčanom  

v I.sv.vojne 
Pavel Marek, SHR v rámci projektu realizoval rekonštrukciu ex-
terných priestorov pre hostí, kde vykonáva praktické ukážky 
a prednášky o výrobe syra pre návštevníkov Marekovho Dvora. 
Okrem klientov Mare-
kovho dvora využívajú 
v sezóne tento prístre-
šok aj pocestní, ktorí 
iba prechádzajú cez 
toto územie. Hlavne, 
keď si potrebujú od-
dýchnuť pri turistike, 
alebo keď ich zastihne 
zlé počasie a nemôžu 
pokračovať v ceste.  

Rekonštrukciou prístreška sa im 
tak podarilo skvalitniť poskytova-
né služby v cestovnom ruchu         
v obci Drábsko a v neposlednom 
rade v území Muránskej planiny - 

Čierneho 
Hrona.          

Aby ľudia v suchu 

a teple boli  

Nadýchnime sa zdravia  

Zbojská s.r.o., OZ Zubačka a OZ Zbojská každoročne realizujú 
aktivitu pre rodiny s deťmi. Aj tento rok vybraní rozprávkoví 
hrdinovia čakali na detičky na veľkej vlakovej stanici v Tisovci 
a sprevádzali ich 
až na zastávku 
Zbojská, odkiaľ 
spoločne putova-
li na Salaš Zboj-
ská. Tu mali vše-
tci návštevníci 
pripravené akti-

vity počas celého dňa. Na tri-
búne pred salašom si mohli 
pozrieť vystúpenie divadla či 
detských tanečníkov. V okolí 
mali detičky možnosť stretnúť 
sa so svojimi rozprávkový-
mi hrdinami na jednotlivých 
stanovištiach. Nechýbali ani 
zábavné hry, súťaže, hádanky 
či nafukovací hrad, maľba na 
tvár a koníky. Táto aktivita je 
známa zastúpením početného 
množstva dobrovoľníkov. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obec Muránska Huta v rámci granto-
vého programu vytvorila a otvorila 
nový priestor  pre ľudí, ktorí potrebujú 
pomôcť s dýchacími problémami,  ale 
aj pre tých ktorí si chcú prečistiť svoje 
pľúca a zrelaxovať. Vyrobili nové oddy-
chové miesta - lavičky, pri cestách a 
cestičkách v prekrásnom prostredí Prednej Hory v blízkosti liečeb-
ného ústavu, ktorý postavil bulharský cár  Ferdinand Coburg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cesta do rozprávky 



Kancelária Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron 
Nám. Dr. V. Clementisa 87 (1. poschodie) - vchod zo zadnej strany 
980 61 TISOVEC 
tel.č.: 0950 464 450 
e-mail: partnerstvompch@gmail.com   
web: www.muranskaplanina.com 

 
v pracovných dňoch 900 - 1500 hod.  

Kontakt 

Značka Regionálny produkt v našom území 

 
 
 
 
 
 
Ručne modelovaná dekoratívna keramika, 
Evka Huňová, Valaská 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zážitkové programy - Združenie VYDRA – 
Vidiecka Rozvojová Aktivita  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubytovanie v Chalupe Slovenka vo Vydrove, 
Zuzana Giertlová, Čierny Balog 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hotel Zerrenpach ***, ubytovanie,           
stravovanie; Osrbliansky Dreveník a       
Osrbliansky Stromník; Domáci lekvár, sirupy 
a zeleninová pomazánka 
Hotel Zerrenpach ***, Osrblie 

dobrovoľníkov a                T4 - občianskeho 
združenia Tisovec, tradičné Tisovské 
šúľance. Ako je už každoročne zvykom, 
nestíhali sme „šúľať“ a tak sme si prizvali 
„mladú posilu“. 
Zároveň sme ponúkli aj šikovné ruky našich 
ďalších členov. Tento rok s nami 
prezentovala MAS keramikárka E.Huňová      
z Valaskej, na ktorej výrobkoch si každý oči 
zabudol... 

dlhoročnú tradíciu a poskytuje širokú 
škálu kultúrneho, ale aj gurmánskeho 
vyžitia. Naše združenie prezentovalo 
tradičnú kuchyňu starých mám a 
ponúklo prostredníctvom 

Ako sme sa prezentovali... 
Dňa 28.9.2019 sme sa spoločne s členmi 
zúčastnili regionálnej akcie „Michalské 

hody“ v Pohronskej Polhore. Akcia má už 

Kvalitné produkty z nášho regiónu, ktoré vznikajú 
pod rukami miestnych ľudí, si        zaslúžia našu 
pozornosť. Možete ich nájsť označené značkami 
- regionálny produkt. MAS Partnersto Muránska 
planina - Čierny Hron, podpísalo spoluprácu s 
koordinátormi značiek GEMER-MALOHONT a 
HOREHRONIE. V I.polroku získali takúto značku 
domáci    producenti. 
 
 
 
 
 
Med, Marek Dianiška, Tisovec 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výrobky z ovčieho mlieka, Agrofarma Dianiška 
s.r.o., Tisovec 
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