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Výročná správa 
o činnosti Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron za rok 2020 

 

 

Rok 2020 sme začali s plným nasadením do práce a verili, že konečne sa začnú sľuby a neustále 

byrokratické procesy meniť na hmotné výsledky každodennej práce, ktorú budú môcť oceniť aj 

ľudia v území. Tieto snahy sa však v marci ešte viac prehĺbili a naše spoločné napredovanie pri 

implementovaní Stratégie CLLD v poslednom roku programového obdobia, výrazne ovplyvnila 

nepriaznivá epidemiologická situácia na Slovensku, ktorá stále pretrváva. Nepriaznivá situácia 

mala za následok predlžovanie alebo dokonca zastavenie niektorých implementačných procesov. 

Z dôvodu oneskorenej refundácie vynaložených prostriedkov na zabezpečovanie Chodu MAS, 

bolo nutné sústrediť všetky prostriedky na financovanie základného fungovania MAS, čo zásadne 

blokovalo aj realizáciu animačných aktivít. Situácia nedovolila ani realizáciu projektových 

zámerov našich žiadateľov.  

Touto cestou si opäť dovoľujeme poďakovať všetkým členom Partnerstva MP-ČH za ich priazeň 

a podporu v tejto neľahkej situácii. 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 k 31.12.2020 znížila o jedného člena oproti 

predchádzajúceho roku na 54 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 31.12.2020 

Verejný sektor 18 členov (obce, školy, domov dôchodcov) 

Súkromný sektor 13 členov (podnikatelia – fyzické a právnické osoby) 

Občiansky sektor 23 členov (neziskové organizácie, cirkev a občania) 

 

 

33,33%

24,07%

42,59%

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 

podpredseda, štatutár Beata Vetráková 

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. 

 

Aktuálne zloženie riadiacich orgánov k 31.12.2020 

Rada Partnerstva MP-ČH – výkonný orgán 

Mesto Tisovec Irena Milecová, Mgr. 

Obec Pohronská Polhora Katarína Pindiaková 

Obec Muránska Huta Marián Szentandrássi 

Obec Valaská Peter Jenča 

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 

Zuzana Giertlová, SZČO Zuzana Giertlová 

Pozn: Funkčné obdobie do konca roku 2023 

 

Revízna komisia Partnerstva MP-ČH – kontrolný orgán 

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

Obec Lom nad Rimavicou Jozef Katreniak 
anarchy.sk, s. r. o. Libor Mladší 

Pozn: Funkčné obdobie do konca roku 2023 

 

Plnenie plánu činnosti na rok 2020 

Hlavným cieľom na rok 2020 bolo podriadiť všetky činnosti Partnerstva MP-ČH k postupnej 

implementácii Stratégie CLLD, t.j. spustiť ďalšie výzvy na čerpanie finančných prostriedkov zo 

zdrojov PRV a IROP na rozvoj regiónu a začať s realizáciou prvých projektových zámerov od 

žiadateľov.  

Tieto plány sa nám v tomto roku podarilo naplniť iba v značne obmedzenej časti - vyhlásili sme 

ďalšie výzvy z PRV a IROP pre obce a vyhodnotili 5 projektov. Aj napriek maximálnemu úsiliu 

z našej strany sme nedokázali  ovplyvniť posúdenie projektových zámerov našich žiadateľov na 

riadiacich orgánoch PRV ani IROP. 

Na preklenutie doby bez dostatočných finančných prostriedkov sme od začiatku roka hľadali ďalšie 

zdroje, čoho riešením bola poskytnutá vratná finančná výpomoc vo výške 2 x 5000,- € od 
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Mikroregiónu Muránska planina (splatená 15.12.2020). Po uzatvorení Zmluvy o NFP na Chod 

MAS II., bola podpísaná Zmluva o kontokorentnom úvere vo výške 35 000,- € a zmluva o úvere 

vo výške 8 000,- € na Animácie (27.8.2020). 

 

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

A. Podpora rozvojových aktivít v území 

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

RO 

2. Vyhlásenie a vyhodnotenie výziev na implementáciu stratégie 

CLLD z PRV - opatrenia 7.2, 7.5, 7.4, 6.4, 4.1 
áno / podané 3 projekty 

3. Realizácia výzvy na implementáciu stratégie CLLD z IROP 

(opatrenie 5.1.1) 
áno / podaný 1 projekt 

4. Príprava, vyhlásenie a vyhodnotenie štyroch výziev na 

implementáciu stratégie CLLD z IROP – cieľ 5.1.2 
áno / podaný 1 projekt 

5. Realizácia konečných projektov v rámci implementácie 

stratégie CLLD  

nie / nepodpísaná ani jedna 

zmluva 

6. Realizácia projektu „Čertovou dolinou bezpečnejšie (I. etapa, 

prípravné práce)“ 

áno / projekt ukončený 

a zúčtovaný 

7. Spolupráca pri realizácii projektu „Čertovou dolinou 

bezpečnejšie (II. etapa, realizácia)  
áno / projekt zrealizovaný 

8. Projekt „Trh regionálnych produktov“ 

nie / neuskutočnené 

z dôvodu pandemickej 

situácie 

9. Príprava a realizácia projektu „Zážitkami k spoznávaniu prírody 

v zelenom srdci Slovenska“ 

príprava áno / realizácia 

nie, projekt zamietnutý  

10. Príprava projektu „Spolupráca zástupcov sociálno-

ekonomických partnerov v regióne Gemer - Malohont“ 

príprava áno / realizácia 

nie, výzva zrušená 

11. Príprava a realizácia projektu „Podpora podnikania na vidieku 

v zaostávajúcom regióne Gemer – Malohont“ 

príprava áno / realizácia 

nie, výzva zrušená 

12. Fotosúťaž „MASka v objektíve“ 

áno / vyhodnotený rok 

2019 a zároveň vyhlásený 

nový ročník 

13. Výtvarná súťaž „Krásy MAS očami detí“ 

áno / vyhodnotený rok 

2019 a zároveň vyhlásený 

nový ročník 

 

Koncom januára sme zorganizovali vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Krásy MAS očami detí“ 

v priestoroch galérie Mestského kultúrneho strediska v Tisovci. Ocenení si odniesli so sebou 

odmeny a veríme, že aj pekné zážitky. 
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Pri príležitosti otvorenia výstavy fotografií pána Milana Slabeja „Krásy planiny“ v priestoroch 

galérie Mestského kultúrneho strediska v Tisovci sa nám v mesiaci september naskytla príležitosť 

na ocenenie víťazov druhého ročníka fotografickej súťaže „MASka v objektíve“. 

 

                 

 „Vyhodnotenie súťaže -                                                     „Vyhodnotenie súťaže - 

                           - Krásy MAS očami detí“                                                    - MASka v objektíve“ 

 

Koncom roka 2020 sme úspešne dokončili realizáciu projektu II. etapy vybudovania zaistenej 

cesty (ferraty) v Čertovej doline (podporený z BBSK a žiadateľom Združenie obcí Mikroregiónu 

Muránska planina). 

 

  

 

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

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 2020 sa nám nepodarilo dosiahnuť 

túto pridanú hodnotu pre územie a nebola vyhlásená grantová výzva aj z dôvodu nejasnej finančnej 

ako aj náročnej pandemickej situácie.  
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Ďalšie rozvojové aktivity mimo plán činnosti 

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

v pláne činností, napríklad: 

✓ Spolupráca pri aktualizácii značiek regionálny produkt 

✓ Spolupráca a účasť členov na akcii „Legiovlak“ 

✓ Spolupráca a účasť na akcii „Noc literatúry“ 

✓ V priebehu I. štvrťroka 2020 sa kancelária MAS zapojila aj do mnohých výziev a grantových 

programov vyhlasovaných v rámci SR, ktorými sme plánovali prispieť k rozvoju nášho územia 

a naplneniu cieľov Stratégie Partnerstva MP-ČH, žiaľ vývoj situácie priebehu roka naše plány 

zmaril. 

✓ Zapájanie sa do projektov z rôznych fondov (podali sme 2 projekty na BBSK na podporu 

Regionálnej značky a na vybudovanie 3-och fotomiest v území a pripravili sme žiadosť na 

BBSK pre Huculskú magistrálu) 

✓ Spolupráca s členmi a partnermi (prevzali sme agendu OZ Huculská magistrála a čiastočne 

naštartovali jeho fungovanie) 

 

 

               

                             „Legiovlak“                                                               „Noc literatúry“ 

 

 

B. Propagácia, informovanosť a vzdelávanie 
14. Aktualizácie a finalizácie novej web stránky Muránska planina 

– Čierny Hron 
plnené 

15. Informačná kampaň k implementácii stratégie CLLD  

realizovaná čiastočne, 

vzhľadom na pandemickú 

situáciu 

16. Informačné semináre k príprave projektov IROP 

financovaných z CLLD 
nie 
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17. Odborné školenie – spracovanie ŽoNFP / PRV v ITMS 
viac krát formou on-line 

stretnutí 

18. Propagácia obcí a územia na konferenciách a veľtrhoch 
áno/ ITF Slovakiatour 2020 

(OZ Vydra) 

19. Propagácia obcí a územia na akciách a podujatiach v území 

MAS 
nie 

20. Propagačný materiál územia MAS  
čiastočne / pripravené 

podklady (texty)  

21. Kalendár územia MAS 2021-2022 Krásy MAS očami detí 
áno / príprava v spolupráci 

so SOŠ v Tisovci 

22. Propagačné predmety MP-ČH  nie 

23. Propagácia MAS v regionálnej tlači nie 

24. Zapojenie sa do súťaže „Najkrajšia fotografia z územia 

MAS/VPS 2020“ 
áno / bez umiestnenia sa 

 

Ako už býva zvykom, tak každoročne sa v mesiaci január uskutočnil najväčší veľtrh cestovného 

ruchu „ITF SLOVAKIATOUR“ v Bratislave. Partnerstvo MP-ČH prezentovala zamestnankyňa 

a dobrovoľník OZ VYDRA Čierny Balog. V spolupráci so Salašom Zbojská pripravili stánok 

s propagačnými materiálmi a podávali informácie o území. 

 

 

                
       „ITF SLOVAKIATOUR – OZ VYDRA“                                      „Salaš Zbojská“ 

 

 

C. Medzinárodná a regionálna spolupráca 

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

úrovni 

áno / členstvo 

a zastúpenie v:  

• pracovných skupinách a 

rokovaniach NS MAS/ 

účasť na 10 aktivitách 
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• pracovnej skupine SPP 

2023-2027 / účasť na 2 

aktivitách 

• pracovnej skupine 

Regióny 2030 / účasť 

na 4 aktivitách 

 

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

BBSK, OOCR) 

áno / 37 stretnutí 

Zastúpenie v:  

• Rade Partnerstva BBSK 

• Kooperačnej rade 

Gemer-Malohont 

• Kooperačnej rade BB-

BR 

• Regionálnej rade ViP 

BB 

• Pracovných skupinách 

pre RZ Horehronie 

a RZ Gemer Malohont 

 

27. Obnovenie vzájomnej spolupráce so súčasnými zahraničnými 

partnermi  

nie (nebola vyhlásená 

výzva na spoluprácu) 

 

 
               „Rada TSP BB kraja“                                             „Školenie PRV“ 

 

 

 

Prehľad účasti na seminároch, odborných školeniach a pracovných stretnutiach 

Dátum Názov aktivity 

23.01.2020 Integrovaný model zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov 

28.01.2020 Workshop II. - Regionálny produkt HOREHRONIE – značka kvality  

07.02.2020 Certifikačná komisia k regionálnemu produktu HOREHRONIE 
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18.02.2020 Ekonomika organizácie a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 

– 2020 

20.02.2020 Investičné a rozvojové zámery v oblasti CHOPOK JUH 

26.02.2020 Príprava Integrovanej územnej stratégie územia BBSK kraja 2021 - 2027 

02.-03.03.2020 Zonácia Národného parku Muránska planina  

03.03.2020 IROP Stretnutie v Banskej Štiavnici 

06.03.2020 VOKA „Klub mladých farmárov“ 

10.03.2020 Rada VIP BB kraja 

13.03.2020 Školenie NSRV – „Zákazka s nízkou hodnotou“ 

01.06.2020 Spoločné kroky sociálno-ekonomických partnerov v našom kraji BBSK 

pri rozvojových aktivitách po roku 2020 

03.06.2020 NS MAS - Advokačná skupina a PS Regionálna značka a propagácia 

05.06.2020 Iniciatíva SEP BB kraja 

05.06.2020 Metodika tvorby Integrovaných územných stratégii 

12.06.2020 Otvorené fórum Regióny 2030 Kremnica 

17.06.2020 Spoločné kroky sociálno - ekonomických partnerov (SEP) v našom kraji v 

BBSK pri príprave rozvojových aktivít na obdobie po roku 2020 

22.0.62020 Stretnutie pracovnej skupiny IUS BBSK - Kultúra a cestovný ruch 

29.06.2020 Návrh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v regióne Gemer 

02.07.2020 Tematicko pracovná skupina pre MAS BBSK 

02.07.2020 Regionálna rada ViP BB 

30.07.2020 Pracovné stretnutie zástupcov MAS v území Gemer-Malohont 

06.08.2020 Advokačná skupina NS MAS 

25.08.2020 IÚS BBSK zapojenie stretnutie MVO 

08.09.2020 Pracovné stretnutie zástupcov MAS v území Gemer-Malohont 

08.09.2020 Konferencia Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie 

09.09.2020 Stretnutie pracovnej skupiny IUS BBSK – Životné prostredie 

10.09.2020 Stretnutie pracovnej skupiny IUS BBSK - Kultúra a cestovný ruch 

11.09.2020 Stretnutie miestnych aktérov rozvoja územia k zapojeniu do prípravy 

Integrovanej územnej stratégie BBSK 

16.09.2020 Zasadanie Rady Partnerstva BBSK 

24.09.2020 Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD 

30.09.2020 Stretnutie miestnych aktérov rozvoja územia k zapojeniu do prípravy 

Integrovanej územnej stratégie BBSK 

01.10.2020 Stretnutie pracovnej skupiny IUS BBSK – Životné prostredie 

08.10.2020 Zasadanie Rady Partnerstva BBSK 

12.10.2020 Workshop k stratégii CLLD 

22.10.2020 Regionálna rada ViP BB 

28.10.2020 Zasadanie Pracovnej skupiny SK Strategický plán SPP 2023-2027 

11.11.2020 Rokovanie Kooperačnej rady SPR okresov Rimavská Sobota a Revúca 

11.11.2020 Zasadanie Pracovnej skupiny SK Strategický plán SPP 2023-2027 

13.11.2020 Advokačná skupina NS MAS 

19.11.2020 PS NS MAS Regionálna značka a propagácia 
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19.11.2020 Zasadanie Rady Partnerstva BBSK 

24.11.2020 Rokovanie Kooperačnej rady SPR okresov Rimavská Sobota a Revúca 

04.12.2020 PS NS MAS Regionálna značka a propagácia 

09.12.2020 NS MAS Konferencia regionálna značka SK 

11.12.2020 IÚS BBSK – Vstupná správa, workshop 

17.12.2020 NS MAS Dlhodobá vízia pre vidiek 

17.12.2020 Zasadanie Rady Partnerstva BBSK 

18.12.2020 VZ NS MAS 

 

 

D. Chod organizácie 
28. Činnosť orgánov MAS áno /  

29. Činnosť kancelárie MAS áno 

30. Strednodobé hodnotenie a aktualizácia stratégie CLLD nie / zrušené RO 

31. Doriešenie Žiadosti o podpis zmluvy o NFP na Chod MAS II.  áno 

 

 

Činnosť orgánov MAS 

Napriek nepriaznivej situácii sa podarilo členom Rady Partnerstva MP-ČH stretnúť 3-krát 

a podieľať sa na rozhodovaní pri plnení úloh. V priebehu roka bolo potrebné zrealizovať 2-krát 

Radu Per - rollam, kde bolo potrebné odsúhlasiť kontokorentný úver na projekty „Partnerstvo MP-

ČH – Chod MAS II“ a „Partnerstvo MP-ČH – Animácie“ a schváliť členov Výberovej komisie na 

výzvy z PRV. Valné zhromaždenie sa nám podarilo uskutočniť v mesiaci júl vo Valaskej, keď bola 

lepšia epidemiologická situácia na Slovensku.  

 

 
           „Rada Partnerstva MP-ČH“                 „Valné zhromaždenie Partnerstva MP-ČH“ 
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Prehľad zasadnutí Rady Partnerstva MP-ČH 

 

Vzhľadom k náročnosti na odborné vedomosti a zručnosti sa vzdelávanie v tomto roku realizovalo 

väčšinou formou online školení. V priebehu roka sme absolvovali množstvo školení 

a informačných seminárov prostredníctvom on-line priestoru. Taktiež samoštúdium množstva 

príručiek a usmernení si vyžadovalo a neustále vyžaduje časovú vyťaženosť zamestnancov MAS. 

 

Činnosť kancelárie 

Každodenné fungovanie kancelárie MAS zamestnanci naďalej zabezpečujú v  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. 

✓ 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. 

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

a národnej úrovni. 

✓ Spoluprácu s OOCR Gemer a Horehronie. 

✓ Realizácia animačných aktivít. 

✓ Zapájanie sa do projektov a vyhlasovaných výziev v súlade so Stratégiou CLLD. 

✓ Propagáciu a informovanosť o aktivitách a území MAS. 

 

Výsledkom hlavnej činnosti kancelárie MAS bolo podpísanie zmluvy o NFP na projekt Chod 

MAS II. (účinná od 20.8.2020) 

 

Mesto 

Tisovec

Obec 

Čierny Balog
Obec Valaská OZ T4

Polhora 

kultúrne a 

telovýchovné 

združenie

TO KST 

Rimavská 

dolina

OZ Vydra

Obec 

Muránska 

Huta

Zuzana 

Giertlová

Irena 

Milecová

Róbert 

Hlaváčik

Peter 

Jenča

Beata 

Vetráková

Katarína 

Pindiaková
Róbert Buchta

Michaela 

Heretová

Marián 

Szentandrássi

Zuzana 

Giertlová

6.2.2020 x x x x x

9.6.2020 x x x x x x x x

7.7.2020 x x x x x x x x

29.7.2020

per rollam
x x x x x x x x

5.10.2020

per rollam
x x x x x x x x

Dátum

zasadnutia 

Člen Rady Partnerstva MP-ČH
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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 a pracovníkom kancelárie MAS. 

Verím, že v tomto roku začneme s implementáciou Stratégie CLLD realizáciou schválených 

projektov a uvidíme prvé výsledky z leadrovských financií aj v našom území. 

  

Tisovec,  dňa ........... 2021   

 

Mgr. Irena Milecová 

Predsedníčka Partnerstva MP-ČH 

 

Prílohy: 

1. Odpočet čerpania rozpočtu za rok 2020  

2. Účtovná uzávierka za rok 2020 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát) 


