Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron

Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec

Výročná správa
o činnosti Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron za rok 2021
Rok 2021 sme začali tak ako každý iný, a to s plným pracovným nasadením, no bohužiaľ
epidemiologická situácia nás opäť obmedzila. Celý rok musel byť podriadený rôznym opatreniam,
obmedzil sa najmä spoločenský kontakt v práci a v komunitách, keďže sa vírus šíri hlavne
pri spoločenskom kontakte. Pandémia spomalila i naše napredovanie pri implementovaní Stratégie
CLLD. V priebehu roka, okrem administratívneho zabezpečovania chodu kancelárie, sme vyhlásili
nové výzvy, bola vyhlásená mikrograntová výzva pre členov, participovali sme na rôznych
projektoch, zúčastňovali sa školení, či už prezenčne alebo dištančne. Keď sa postupne uvoľňovali
opatrenia, využili sme príležitosť a zrealizovali niektoré plánované animačné aktivity. Medzi
najvýznamnejšiu aktivitu považujeme 20. výročie založenia združenia, ktoré sme oslávili spolu
so všetkými členmi, partnermi a podporovateľmi.
Poďakovanie opäť patrí všetkým členom Partnerstva MP-ČH, za to že sa na nich môžeme
spoľahnúť v tejto neistej dobe a hlavne v byrokratickom svete projektov, ktorý nám stále
znemožňuje zimplementovať stratégiu do úspešného konca. Zároveň však pripomíname, že vďaka
pracovitým a ochotným ľuďom a partnerom dokážeme zabezpečiť naše náročné úlohy.

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron
Členská základňa Partnerstva MP-ČH sa k 31.12.2021 znížila o dvoch členov oproti
predchádzajúceho roku a pribudol jeden nový člen – Evanjelické gymnázium Tisovec a k tomuto
dátumu mala 53 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 31.12.2021
Verejný sektor
19 členov (obce, školy, domov dôchodcov)
Súkromný sektor
13 členov (podnikatelia – fyzické a právnické osoby)
Občiansky sektor
21 členov (neziskové organizácie, cirkev a občania)
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Štatutárni zástupcovia a kancelária MAS
predseda, štatutár
podpredseda, štatutár
podpredseda, štatutár
manažér MAS
odborný asistent pre chod MAS
odborný asistent pre stratégiu CLLD
administratívny pracovník

Irena Milecová, Mgr.
Róbert Hlaváčik, Mgr
Beata Vetráková
Pašmík Igor, PhDr.
Mešková Katarína, Ing
Rončáková Janka
Tokárová Lenka, Bc.

Zloženie riadiacich orgánov k 31.12.2021
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
Róbert Buchta, Ing.
sídlom v Tisovci
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 2021
Hlavným cieľom na rok 2021 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 realizáciu prvých projektových zámerov
od žiadateľov.
Prvé štyri projekty zo zdrojov PRV boli v roku 2021 schválené a mali podpísané zmluvy. Z toho
sú už zrealizované projekty: Čierny Balog – Revitalizácia verejného priestranstva v časti Dobroč,
Tisovec – Tančiareň, z väčšej časti P. Polhora – Expozícia tradičnej kultúry. Lom nad Rimavicou
– Zastávka z dôvodu nárastu ciest projekt zatiaľ nerealizoval. Ostatné projekty sú v procese
kontroly. V roku 2021 boli predložené na MAS projekty Muráň – Multifunkčné ihrisko, Tisovec –
Dom smútku.
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Zo zdrojov PRV sa začali realizovať v roku 2021 animačné aktivity. Obstarali sa spracovatelia
grafických podkladov pre animačné aktivity, vyhotovili sa 2 ks bannerov, 5000 ks propagačného
materiálu v slovenskom jazyku, bolo nafotené územie ako aj urobené filmové podklady pre video,
vyhotovili sa obaly (zakladače), trhacie bloky. V rámci animačných aktivít sa zrealizovalo
slávnostné podujatie k 20. výročiu Partnerstva. Pravidelne v štvrťročných intervaloch sú vydávané
„Hlásky z MASky“, ktoré sú zverejnené na web stránke a zasielané členom v elektronickej podobe.
V rámci IROP boli v roku 2021 podpísané zmluvy s dvomi žiadateľmi (podnikateľmi) –
EKOMETAL – Inovácia výroby v spoločnosti EKOMETAL, spol. s r.o. (v súčasnosti už aj
zrealizovaný a preplatený) a TISWOOD s.r.o. – Výroba presných strojov. Zároveň v tomto roku
boli podpísané aj zmluvy s Obcou Čierny Balog – Prístrešok a viacúčelové nabíjacie stanice pre
cyklistov a s Mestom Tisovec - Autobusové prístrešky. Obidva projekty obcí už slúžia verejnosti.
Prehľad o činnosti v oblasti podpory regionálneho rozvoja
A. Podpora rozvojových aktivít v území
1.

Realizácia grantovej výzvy Partnerstva MP-ČH

2.

Uchádzanie sa o získanie podpory na projekty spolupráce

3.

Vyhlásenie a vyhodnotenie výziev na implementáciu stratégie
CLLD z PRV - opatrenia 7.2, 7.5, 7.4, 6.4, 4.1
Realizácia výzvy na implementáciu stratégie CLLD z IROP
(opatrenie 5.1.1)
Realizácia štyroch výziev na implementáciu stratégie CLLD z
IROP – cieľ 5.1.2
Realizácia konečných projektov v rámci implementácie
stratégie CLLD
Spolupráca pri realizácii projektu „Čertovou dolinou
bezpečnejšie (III. etapa, označenie a bezpečnostné tabule)“

4.
5.
6.
7.
8.

Projekt „Prezentácia a podpora predaja regionálnych značiek“

9.

Projekt „Zvýšenie atraktivity územia Muránska planina – Čierny
Hron formou vybudovania fotomiest na trasách CR“
10. Príprava a realizácia projektu „Zážitkami k spoznávaniu prírody
v zelenom srdci Slovenska“ cez ŠOP
11. Fotosúťaž „MASka v objektíve“
12. Výtvarná súťaž „Krásy MAS očami detí“
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Splnenie činnosti áno/nie
áno/ podaných 15
projektov, schválených a
zrealizovaných 14
nie / nevyhlásená výzva
RO
áno / podané 2 projekty
áno / podaný 1 projekt
áno / podaný 1 projekt
áno/ podpísaných 8 zmlúv
áno / projekt ukončený
a zúčtovaný
áno / projekt schválený a
v realizácii
príprava áno/ realizácia
nie, projekt zamietnutý
príprava áno / realizácia
nie, projekt zamietnutý
áno/ vyhodnotený rok
2020 a vyhlásený nový
ročník
áno / vyhodnotený rok
2020 a zároveň vyhlásený
nový ročník
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Fotosúťaž „MASka v objektíve“ a výtvarná súťaž„Krásy MAS očami detí“
28. 6. 2021 sa uskutočnilo ocenenie výhercov 3. ročníka výtvarnej súťaže “Krásy MAS očami detí”
a zároveň 3. ročníka fotografickej súťaže “MASka v objektíve” vo Vydrovskej doline v Čiernom
Balogu. O program sa postarali deti z folklórneho súboru a svojim tancom a spevom prispeli
k slávnostnej atmosfére.

Vyhodnotenie súťaže - Krásy MAS očami detí

Vyhodnotenie súťaže – MASka v objektíve

Projekt „Čertovou dolinou bezpečnejšie (III. etapa, označenie a bezpečnostné tabule)“
V nadväznosti na II. etapu vybudovania zaistenej cesty (ferraty) v Čertovej doline pokračoval
projekt zrealizovaním III. etapy – označenie s podporou OOCR. Ferratu oficiálne otvorila naša
predsedníčka Irena Milecová, zároveň ako primátorka mesta Tisovec spolu s predsedom BBSK
Jánom Lunterom. Otvorenia ferraty sa zúčastnil aj riaditeľ Správy Národného parku Muránska
planina Ján Šmídt, viceprimátor Tisovca Dušan Kojnok a ďalšie osobnosti. Čo sa týka financovania
výstavby ferraty, časť bola vykrytá z projektu BBSK, 3000 eur šlo z rozpočtu Mikroregiónu
Muránska planina a pomohlo aj Partnerstvo Muránska planina – Černy Hron, mesto Tisovec, obec
Pohronská Polhora či Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer.

Slávnostné otvorenie zaistenej cesty v Čertovej doline

4

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron

Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec

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. V rok 2021 sa do grantovej výzvy
zapojilo 15 uchádzačov a z toho 14 projektov bolo podporených. Všetky podporené projekty boli
v roku 2021 zrealizované a zároveň vyúčtované.

Výber grantových projektov 2021

Ďalšie rozvojové aktivity mimo plán činnosti
Počas roka boli zrealizované aktivity, ktoré neboli zahrnuté do plánu činnosti ako napríklad:
 Aktívna participácia na realizácii značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT,
zabezpečujeme propagáciu a informovanosť, pripravili sme spoločné projekty s partnermi.
 Aktívna participácia na realizácii značky Regionálny produkt HOREHRONIE, účasť
vo výberovej komisii, zabezpečujeme propagáciu a informovanosť.
 Participácia na slávnostnom odovzdávaní Certifikátov RZ Horehronie,
 Zapájanie sa do projektových výziev z rôznych fondov:
o Huculská magistrála: Vybudovanie stanice Huculskej magistrály v sedle Zbojská
(cez BBSK),
o Zážitkami k spoznávaniu prírody v zelenom srdci Slovenska, (Nadácia VUB),

o

Z kuchyne starých materí (Fond na podporu umenia).
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B. Propagácia, informovanosť a vzdelávanie
13. Aktualizácie web stránky Muránska planina – Čierny Hron

plnené

14. Informačná kampaň k implementácii stratégie CLLD

plnené

15. Slávnostné podujatie k 20-temu výročiu Partnerstva MP-ČH
16. Propagačný materiál územia MAS
17. Informačný materiál k 20. výročiu Partnerstva MP-ČH
18. Nástenný kalendár územia MAS 2022
19. Darčekový predmet k 20. výročiu fungovania Partnerstva MPČH
20. Propagácia obcí a územia na konferenciách a veľtrhoch
21. Propagácia obcí a územia na akciách a podujatiach v území
MAS
22. Propagačné predmety MP-ČH
23. Propagácia MAS v regionálnej tlači
24. Zapojenie sa do súťaže „Najkrajšia fotografia z územia
MAS/VSP 2021

áno/Regionálny deň
Partnerstva
áno/ brožúra o obciach
áno/ brožúra o obciach
nie/z dôvodu dvojročného
kalendára na roky 20212022 posunuté na rok 2023
áno/darčeková taška
s regionálnymi produktami
nie
áno/Dni mesta Tisovec
áno/bannery, brožúra
o obciach, obal na
dokumenty, trhacie bloky,
video územia
áno/obecné noviny,
regionálne noviny
áno/ umiestnenie sa
v dvoch kategóriach a ako
absolútny víťaz

Regionálny deň Partnerstva
Vďaka obetavej práci zanietencov, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj a doterajšie
fungovanie občianskeho združenia, sme 30.9.2021 tento veľký medzník spoločne oslávili
v príjemnom prostredí na Zbojníckom halaši, Salaš Zbojská. Za dlhoročnú prácu odvedenú
pre Partnerstvo boli odovzdané ďakovné listy a všetci hostia mali možnosť si vychutnať regionálne
produkty z Horehronia, zabaviť sa i vymeniť si osobné či pracovné skúsenosti.

Regionálny deň Partnerstva - Salaš Zbojská
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C. Medzinárodná a regionálna spolupráca

áno / členstvo
a zastúpenie v:
• pracovných skupinách a
25. Presadzovanie záujmov vidieka a územia MP-ČH na národnej
rokovaniach NS MAS/
úrovni
účasť na 24 aktivitách
• pracovnej skupine SPP
2023-2027 / účasť na 7
aktivitách
áno / 32 stretnutí
Zastúpenie v:
• Rade Partnerstva BBSK
• Kooperačnej rade
Gemer-Malohont
• Kooperačnej rade BB26. Stretnutia s MAS a VSP na úrovni kraja (VIP BB, NSRV,
BR
BBSK, OOCR)
• Regionálnej rade ViP
BB
• Pracovných skupinách
pre RZ Horehronie
a RZ Gemer Malohont
27. Obnovenie vzájomnej spolupráce so súčasnými zahraničnými
partnermi

Rokovanie na PPA

Stretnutie MAS a predseda BBSK
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áno/príprava spoločného
projektu cez Vyšegradsky
fond

Certifikácia RZ Horehronie
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D. Chod organizácie
28. Činnosť orgánov MAS

áno/ 2-krát zasadanie
Rady, 1-krát Per-rollam,
1x Valné zhromaždenie
áno

29. Činnosť kancelárie MAS
Činnosť orgánov MAS

Členom Rady Partnerstva MP-ČH sa podarilo stretnúť len 2-krát (z dôvodu nepriaznivej
epidemiologickej situácie) a podieľať sa na rozhodovaní pri plnení úloh. V priebehu roka bolo
potrebné zrealizovať 1-krát Radu Per - rollam, pretože bolo potrebné odsúhlasiť navýšenie
finančnej alokácie výzvy číslo GP-P MPCH–2021/13/1, programu „Naštartujme s Partnerstvom
Muránska planina – Čierny Hron“ o 425 € na celkovú výšku 10.425 € z dôvodu, že všetky projekty
získali minimálny počet bodov 165 a zároveň splnili podmienky stanovené výzvou. Valné
zhromaždenie sa nám podarilo uskutočniť v mesiaci máj v obci Michalová, keď boli uvoľnené
opatrenia na Slovensku.

Rada Partnerstva MP-ČH

Valné zhromaždenie Partnerstva MP-ČH
Člen Rady Partnerstva MP-ČH

Mesto
Tisovec

OZ
Pekný deň

Obec
Valaská

Obec
Muránska
Huta

Irena
Milecová

Róbert
Hlaváčik

Peter Jenča

Marian
Szentandrássi

Zuzana
Giertlová

27.4.2021

x

x

x

x

16.7.2021
perr rollam

x

x

x

x

x

x

15.11.2021

x

x

x

x

x

x

Dátum

x

Prehľad zasadnutí Rady Partnerstva MP-ČH
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Zuzana
Giertlová

OZ T4

Obec
Pohronská
Polhora

TO KST
Rimavská
dolina

OZ
Vydra

Beata
Vetráková

Katarína
Pindiaková

Róbert
Buchta

Michaela
Heretová

x

x

x
x
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Činnosť kancelárie MAS
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.

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.
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.
Tisovec, dňa 17.6.2022
Mgr. Irena Milecová
Predsedníčka Partnerstva MP-ČH
Prílohy:
1. Odpočet čerpania rozpočtu za rok 2021
2. Účtovná uzávierka za rok 2021 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát)
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