
Vážení občania MAS Partnerstva 
Muránska planina – Čierny 
Hron, dovoľte mi prihovoriť sa 
Vám na prahu  nového roka. 
Spoločne s Vami verím, že na-
stupujúci rok 2020, bude lepší 
ako ten predchádzajúci a bude 
pre nás všetkých rokom splne-
ných predsavzatí a plánov, ktoré 
by sme chceli uskutočniť. Pra-
jem si, aby sa začala úspešná 
realizácia prvých podaných pro-
jektov z LEADRA a vyzývam všet-
ky obce, podnikateľov 
aj ostatných žiadateľov na na-
šom území, aby svoje ďalšie žia-
dosti a projekty zodpovedne 
začali pripravovať už začiatkom 

roka. Pracovníci kancelárie MAS 
v Tisovci Vám radi pomôžu 
a vysvetlia všetky podrobnosti 
k výzvam našej integrovanej 
stratégie. Je v záujme nás všet-
kých, aby sme naplánované fi-
nančné prostriedky  kvalitne 
využili na zviditeľnenie nášho 
územia a ak chceme premeniť 
svoje vízie na realitu, musíme 
dať do toho všetko a nesmieme 
prestať veriť, že sa nám cieľ po-
darí.  
Do nového roka Vám želám, 
nech radosť zo života naplní 
každý váš deň, nech sa Vašim 
rodinám vyhýbajú starosti 
a  problémy, nech sú Vaše prí-

bytky naplnené šťastím, láskou 
a zdravím. Všetkým obyvateľom 
našich 14 obcí prajem veľa osob-
ných aj pracovných úspechov. 
Želám si, aby sa všetky naše ob-
ce rozvíjali, aby tu žili ľudia, kto-
rým záleží na našej spoločnej 
a lepšej budúcnosti. Mnoho vecí 
potrebujeme vybudovať, zlepšiť 
a skrášliť. Na to je však potrebné 
spoločné úsilie a práca, kvalitné 
projekty, ale aj dobrá vôľa, spo-
lupráca, ochota a tolerancia.  

                
 Irena Milecová 
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Nový rok  je časom pre  
bilancovanie, prísľuby  

a odvážne stávky.  

Nový rok  je však i časom 
tajných prianí,  

ktoré majú priniesť rodine tie 
najvzácnejšie dary.  

Nech teda nemáte nikdy 
na šťastie, zdravie, lásku 

a úspech núdzu  
a nech vám anjelik  prinesie 
aj dostatok  porozumenia  

a bystrého umu.  
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...v rámci 
Programu 

rozvoja 
vidieka boli 
hodnotené 
4 žiadosti  
v celkovej 
sume cca 

179 tis. Eur... 

NAŠU  
BUDÚCNOSŤ 

TVORÍ TO,  
ČO  

ROBÍME DNES... 

VÝZVA na predkladanie žiadostí 
o finančný príspevok 

V 4.Q.2019 sme sa zúčastňovali 
pracovných stretnutí k príprave  
rozšírenia značky regionálny 
produkt GEMER-MALOHONT na 
ubytovacie služby, stravovacie 
služby a zážitky zahŕňajúce 
doplnkové služby v cestovnom 
ruchu, animačné programy, 
tradičné podujatia a pod. 

Kancelária MAS zároveň 
neustále monitoruje 
možnosti získania finanč-
ných zdrojov na vlastné 
projekty, projekty spolu-
práce alebo aj možnosti 
získania finančných zdro-
jov pre svojich členov 
a partnerov (napr.zdroje 
BBSK, ŠOP SR, OOCR a 
pod). Všetky naše kapacity 

sústreďujeme na rozvoj nášho 
územia Muránska planina—
Čierny Hron. 
V 10/2019 sa členovia MAS mali 
možnosť zúčastniť odbornej 
študijnej cesty na Moravu, 
zameranej na krátke dodávateľ-
ské reťazce, možnosti odbytu, 
lokálne trhy, regionálne produk-
ty a služby, miestne trhy, inová-
cie a príklady dobrej praxe.  
MAS Kyjovské Slovácko, ktoré 
sme navštívili je regiónom vína, 
pamiatok a folklórnych tradícií. 
Investuje do vidieckych oblastí 
už od roku 2004 a aj preto je pre 
nás zdrojom mnohých inšpirácií 
a príkladov do našej práce.  
 

Kancelária MAS denne pracuje 
na príprave implementácie Stra-
tégie CLLD územia Partnerstva 
Muránska planina - Čierny Hron. 
V tejto oblasti sa nám podarilo 
vyhodnotiť dve výzvy 
na predkladanie Žiadostí 
o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku. 

V rámci Integrované-
ho regionálneho 
operačného progra-
mu sme prijali jednu 
žiadosť z podnikateľ-
ského sektora v hod-
note cca 35 tis.Eur 
a  v  rámci Programu 
rozvoja vidieka boli 
hodnotené 4 žiadosti 
z verejného sektora 
v celkovej sume cca 

179 tis.Eur. Všetky vyhodnotené 
žiadosti boli postúpené na ria-
diaci orgán na schválenie MPRV 
SR. 
Zároveň sa zúčastňujeme odbor-
ných školení, seminárov, pracov-
ných stretnutí Vidieckeho part-
nerstva banskobystrického 
kraja,  Národnej siete Sloven-
ských  MAS apod. 

H L Á S K Y  Z  M A S K Y  

Z našej činnosti vyberáme... 

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 

Základná podmienka:    
· vytvorenie pracovného miesta  
 
Oprávnení žiadatelia:  
· Samostatne zárobkovo činné 

osoby 
· Mikro a malé podniky s počtom 

do 49 zamestnancov 
 
Intenzita pomoci: 
· 55% 
 
Výška príspevku:  
· 5 000 ÷ 90 000 € 
 
Viac informácií 
· www.muranskaplanina.com 
· kancelária MAS 

Na túto výzvu zostáva nevyčerpaných 495.000,- € ! 

Účastníci študijnej cesty na Moravu 

Valné zhromaždenie MAS 

Šopisko—výstavba stajní pre kone 
putujúce po regióne 
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Po úspešnom prvom ročníku sa Partnerstvo Muránska planina - 
Čierny Hron rozhodlo vyhlásiť II. ročník výtvarnej súťaže „Krásy 
MAS očami detí“. Cieľom tejto súťaže je podporiť žiakov rozvíjať 
ich talent a v neposlednom rade spoznávať naše územie nakoľko 
jednotlivé témy priamo súvisia s kultúrou, zvykmi a tradíciami, re-
meslami, historickými a kultúrnymi pamiatkami, aktivitami, podu-
jatiami nachádzajúcimi sa a realizujúcimi sa v území MAS . 
  
Výtvarná súťaž je určená všetkým predškolákom, žiakom I. stupňa 
základných škôl a základných umeleckých škôl, ktoré sa nachádzajú 
v území MAS Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron.  
Do tohto ročníka sa zapojilo až 97 súťažiacich a celkovo namaľovali 
či vytvorili 100 výtvarných prác. Zapojili sa deti zo základných, ma-
terských škôl, špeciálnych základných škôl i zo základných umelec-
kých škôl z celého územia Muránskej planiny a Čierneho Hrona. 
V tomto ročníku vyberali výhercov všetci naši členovia a to formou 
hlasovania na Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 28.11.2019. 
Výtvarné diela boli zatriedené do štyroch kategórií a v každej kate-
górii boli udelené prvé tri miesta. Osobitná kategória bola vytvore-
ná pre špeciálne základné školy a základné umelecké školy. Deti 
boli rozdelené na dve vekové podkategórie a to 4 - 6 rokov a 7 - 10 
rokov. 

„Krásy MAS očami detí“ 
Všetky výtvarné diela si môžete pozrieť pri príležitosti slávnost-
ného odmeňovania výhercov II. ročníka výtvarnej súťaže „Krásy 
MAS očami detí“, ktoré sa uskutoční 27. januára 2020 o 16:00 
hod. v priestoroch Galérie v Mestskom kultúrnom stredisku 
v Tisovci. Pripravený je bohatý program, o ktorý sa nám postara-
jú detičky z nášho územia a bude pripravené i drobné občerstve-
nie. Tešíme sa na Vašu účasť. 
  
 

Zvyky a tradície  (7 - 10 rokov) 
„Vynášanie Moreny v obci Valaská“ 

Historické a kultúrne pamiatky (4 - 6 rokov) 
„Muránsky hrad“ 

Historické a kultúrne pamiatky (7 - 10 rokov) 
„Dedinka Michalová“ 

Zvyky a tradície  (4 - 6 rokov) 
„Švárna Anička z Polhory“ 

 

Podujatia územia (4 - 6 rokov) 
“Fašiangová veselica v Čiernom Balogu“ 

Podujatia územia (7 - 10 rokov) 
„Jazdecký tábor“ 

Príroda územia ( 4 - 6 rokov) 
„Jeseň v Hrončianskej doline“ 

Príroda územia ( 7 - 10 rokov) 
„Vodopád v Čertovej doline“ 

„Škola jazdenia v Tisovci“ 



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 

Krajská konferencia rozvoja vidieka v Osrblí  
nového programového obdobia 2021 –
2027. 
Účastníci konferencie uvítali hlavne pri-
pravovaný zámer v novom programovom 
období realizovať cez prístup LEADER aj 
podporu projektov obcí či diverzifikáciu 
poľnohospodárskych činností. Upozorňu-
jú však na nevyhnutnosť navýšenia finan-

cií na takto novo koncipované opatrenie. 
Zástupcovia miestnych akčných skupín 
z Banskobystrického kraja ocenili úspe-
chy kraja v oblasti rozvoja cestovného 
ruchu a aj zlepšujúcu sa spoluprácu me-
dzi miestnymi akčnými skupinami a ob-
lastnými organizáciami cestovného ru-
chu, hlavne v oblasti regionálneho znače-
nia produktov. Stále sa však nenapĺňajú 
ich očakávania a potreby podpory integ-

rovaného rozvoja vidieka zo strany sa-
mosprávneho kraja prostredníctvom ve-
rejno-súkromných partnerstiev. Zároveň 
požiadali BBSK, aby využil kapacity a od-
borný potenciál týchto partnerstiev i 
ostatných aktérov v regionálnom rozvoji 
pri tvorbe strategických rozvojových do-
kumentov kraja. 
Účastníci konferencie sa obracajú 
na poslancov zastupiteľstva a vedenie 
samosprávneho kraja so žiadosťou 
o podporu uvedených zámerov a zahrnu-
tie všetkých partnerov územného rozvoja 
do prípravy budúceho programového 
obdobia rokov 2021 až 2027 vrátane vy-
tvorenia systému spoluúčasti jej finanč-
nej podpory. 
 

realizujeme prípravné práce 
na rekonštrukciu prechodu Čertovou 
dolinou, prostredníctvom vybudovania 
ferraty - cesty horským terénom 
vybavenej istiacimi fixnými lanami, 
železnými stúpačkami a ďalšími 
pomôckami ako rebríky, reťaze, kramle, 
lávky a čapy. 
V 4.Q.2019 sme v spolupráci 
s odborníkmi z radov Horskej služby 
Slovenský Raj vypracovali technickú 
štúdiu prechodu Čertovou dolinou, 
pomocou ferraty a v súčasnosti 
pripravujeme všetky legislatívne 
podklady a povolenia na realizáciu nášho 
zámeru.  

návštevníkov a prináša vysoké riziko 
možných úrazov. 
V rámci 1.etapy nášho projektu 

Naše združenie zahajuje prípravné práce 
na zabezpečenie komplexnej 
rekonštrukcie prechodu Čertovou 
dolinou - trasa, ktorá je súčasťou  
obľúbenej atraktivity územia Partnerstva 
Muránska planina – Čierny Hron, 
náučného chodníka Jakuba Surovca.  
Trasa vedie priamo tiesňavou potoka 
Furmanec a je možná len po existujúcich 
drevených rebríkoch a lavičkách, ktoré 
pri prívalových dažďoch voda neustále 
poškodzuje a odnáša preč. Tento typ 
prechodu je možný len pre zdatnejších 

V dňoch 7.- 8. 11. 2019 zorganizovalo 
Občianske združenie Vidiecke partner-
stvo Banskobystrického kraja v spoluprá-
ci s  Banskobystrickým samosprávnym 
krajom a Partnerstvom Muránska planina 
– Čierny Hron, s podporou Rozvojovej 
agentúry BBSK a Regionálnej antény Ná-
rodnej siete rozvoja vidieka – VOKA, Kraj-
skú konferenciu rozvoja vidieka v Osrblí 
za účasti predsedu BBSK p. J. Luntera, 
zástupcov Úradu BBSK, RA BBSK a zástup-
cov Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR. 
Hlavnými témami konferencie boli: spo-
lupráca s BBSK v oblasti cestovného ru-
chu, podpory rozvoja vidieka a regionál-
neho značenia produktov, problémy 
s implementáciu programu LEADER, prí-
prava projektov spolupráce a príprava 

Čertovou dolinou bezpečnejšie  


