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SRÁVA O ČINNOSTI VEREJNO- SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA 
MURÁNSKA PLANINA – ČIERNY HRON ZA R. 2008 

 
Poslaním Verejno- súkromného partnerstva Muránska Planina je podpora všeobecne 
trvalo udržateľného rozvoja územia obcí – členov VSP Muránska planina, zvyšovanie 
kvality života občanov a vzájomná spolupráca na všetkých úrovniach. 
 
 Činnosť Verejno-súkromného partnerstva Muránska planina  sa riadila po celý rok 2008 

podľa príslušných schválených dokumentov – Plánu činnosti VSP MP a Rozpočtu VSP MP. 

Rada VSP MP zasadala v roku 2008 celkovo 11 krát. Zasadnutia sa konali postupne vo 

všetkých obciach, ktoré prejavili záujem poskytnúť rokovacie priestory. Valné zhromaždenia 

VSP MP sa konali v Tisovci 2 krát,  v termíne 25.4.2008, kde bol schválený Plán činnosti na 

r. 2008 a rozpočet VSP MP na r. 2008.  Dňa  4.12.2008 sa konalo VZ VSP MP kde členovia 

partnerstva odsúhlasili Integrovanú stratégiu rozvoja Verejno-súkromného partnerstva 

Muránska planina, s ktorou sme sa uchádzali o finančné prostriedky MP SP prístupu Leader. 

Ukončili sme proces prijímania nových obcí do partnerstva. Členmi sú mesto Tisovec, obce 

Muránska Huta, Muráň, Muránska Lehota, Pohronská Polhora, Michalová, Čierny Balog, 

Sihla, Drábsko, Osrblie, Hronec a Valaská, ktorá poskytla svoje územie.  

 Rada VSP MP okrem základného zabezpečenia činnosti partnerstva zriadila kanceláriu 

VSP MP od 1.6.2008 v Tisovci, v rámci prezentačno - informačných aktivít vydala 3 čísla 

informačných bulletinov v počte po 2000 ks, 500 kusov samolepiek, zabezpečuje web 

stránku. Zrealizovala návštevy medzinárodnej a domácej spolupráce  na Slovensku aj 

u svojich zahraničných partnerov.  

 V rámci podporných aktivít pre členov VSP MP rozdelila grantová komisia medzi 10 z  

11 žiadateľov,  spolu 60 000,- Sk na projekty pod názvom " Naštartujeme s VSP MP ".              



Najdôležitejšia úloha, dopracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia VSP MP, bola 

splnená a bola podaná žiadosť na MP SR o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrení :  

4.1.       Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia 

4.2.      Vykonávanie projektov spolupráce 

4.3.      Chod miestnej akčnej skupiny 

Hlavné aktivity VSP MP   v roku 2008: 

- V mesiaci  január sa štyria členovia Rady VSP MP (Budovcová, Milecová, Pašmík, 

Pindiaková)  zúčastnili 2-dňového školenia na prístup LEADER v Banskej Štiavnici, 

ktoré zabezpečovalo MP SR  

-  Na spoločnom zasadnutí členov Mikroregiónu Muránska planina a VSP MP 

v Muránskej Hute  bolo doporučené vyhlásiť výberové konanie na funkciu manažéra 

VSP MP a zriadiť kanceláriu partnerstva.  

- V marci sme sa zúčastnili tlačovej konferencie na BBSK, kde sme vystúpili 

s prezentáciou ( Pašmík, Milecová) 

- V mesiaci apríl – členná komisia VSP MP realizovala výberové konanie na manažéra, 

do ktorého sa prihlásilo 5 uchádzačov. Najviac hlasov mala Mgr. Janka Adameková, 

druhá v poradí bola p. Janka Čillíková, tretí p. Dušan Kochan.  V tomto mesiaci  sme 

sa zúčastnili výstavy For Region 2008 v Banskej Bystrici, kde sme prezentovali našu 

činnosť(Milecová, Pašmík). 

- Od 1. mája bola prijatá na dohodu o vykonaní práce na funkciu manažérka VSP MP 

Mgr. Janka Adameková, podľa stanovených podmienok výberovej komisie na 

polovičný pracovný úväzok. V dňoch 7.5.-10.5.2008 sa 7 členov združenia zúčastnilo 

pracovnej cesty a medzinárodnej  konferencie u partnerov v ČR v Novom Bydžove, 

kde reprezentovali našu činnosť. Vedúcim delegácie bol starosta Michalovej Mgr. 

Jaroslav. Berčík, koordinátorom Mgr. Hlaváčik- prednosta obce Čierny Balog.   

- V júni sme zúčastnili 2- dňovej  Nadregionálnej výstavy CR v Tisovci ( Adameková, 

Galko, Milecová)  a zabezpečovali sme aj účasť našich partnerov na výstave. Pozvanie 

prijali: Společná Cidlina z ČR, MAS Malohont a OZ Podpoľanie. Koncom tohto 

mesiaca sa vzdala funkcie manažérky Mgr. J.Adameková, z dôvodu zmeny 

zamestnania a Rada VSP MP dala ponuku na funkciu manažérky p. J. Čillíkovej, ktorá 

skončila  na výberovom konaní ako druhá. Od začiatku júna bola plánu zriadená aj 

kancelária VSP MP  na Francisciho ulici v Tisovci. 

- V mesiaci júl začala vykonávať prácu manažerky VSP MP  p. Čillíková, za  

rovnakých podmienok ako jej predchodkyňa. Bola pripravená a vyhlásená I. výzva na 



Mikrogranting VSP MP s maximálnou výškou príspevku 10.000.- SK  na jeden 

projekt. O podaných projektoch rozhodovala grantová komisia v zložení: Mgr. 

Hlaváčik – predseda komisie,  členky- Mgr. Marčáková, p. Fedorková, sl. Pindiaková 

a Bc. Milecová. Na podporu projektov  bolo použitých z rozpočtu VSP MP 60.000.- 

SK. Grantová výzva bola zverejnená vo všetkých našich obciach a webovej stránke 

VSP MP. 

- Na augustovom zasadnutí Rady VSP MP boli schválení externí spolupracovníci na 

zber údajov v jednotlivých obciach  pre vypracovanie Integrovanej stratégie –p. G. 

Giertl, PhDr. Kubinská, s ktorými bola spísaná dohoda o vykonaní určených prác. 

Katarína Pindiaková spolupracovala pri zbere údajov za obce Pohronská Polhora  

a Michalová ako dobrovoľníčka. V tomto mesiaci začali aj stretnutia pracovnej 

skupiny, ktorá bola zriadená pre prípravu IS (Hlaváčik, Pindiaková, Pašmík, 

Mareková, Čillíková  a Budovcová, ktorá následne v mesiaci september vystúpila 

z VSP MP ) 

- 28.9.2008 počas Michalských hodov v Pohronskej Polhore sme podpísali zmluvu 

o vzájomnej spolupráci s partnerom z Poľska – Turystyczna podkova. Zúčastnili sme 

sa na otvorení Informačnej kancelárie NP Muránska planina v sedle Zbojská. 

- Mesiac október začal spoločnou akciou „Dňa Mikroregiónu Muránska planina 

v Michalovej, ktorej sme sa ako partneri zúčastnili. V dňoch 10.-11. 10. 2009 členovia 

partnerstva v Muráni spoločne dopracúvali Integrovanú stratégiu VSP MP. Ako 

expertka pri spracovávaní stratégie bola prizvaná externá expertka Ing. Barbora 

Gerhtová. Absolvovali sme pracovné stretnutie s poslancami BBSK v Detve a 30.10. 

2008 sme pripravili spoločné stretnutie v Michalovej v penzióne Rogalko s partnermi 

z ČR- Společná Cidlina. 

- V mesiaci november  sme sa zúčastnili jednodňovej pracovnej cesty na pozvanie 

partnera z Poľska  MAS Turystyczna podkova ( Gáál, Galko, Milecová, Pindiaková 

a tlmočníčka), kde sme sa zúčastnili Valného zhromaždenia ak čestní hostia. 

Integrovaná stratégia rozvoja územia VSP MP bola predložená na Odbor regionálneho 

rozvoja BBSK, na  odborné posúdenie.  

- V decembri sa ukončilo spracovanie projektu Integrovanej stratégie  VSP MP v súlade 

s metodikou MP SR, do ktorého súhlasné stanoviská dávalo všetkých 12 obcí VSP 

MP. Dňa 15.12.2008 boli všetky požadované dokumenty „ k projektu LEADER“ 

odovzdané na MP SR  - Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia VSP 

MP, Žiadosť na chod MAS a projekty spolupráce. Odovzdanie príslušných 



dokumentov na MP SR v Bratislave osobne zabezpečili členovia  Rady VSP MP Mgr. 

Hlaváčik a V. Mareková  

 Veľmi dobrú spoluprácu máme s BBSK, ktorý nám v poskytol na vypracovanie 

Integrovanej stratégie  finančné prostriedky vo výške 290.000.- SK, kde sme mali povinnosť  

spolufinacovania vo výške 35 percent. Zvlášť by som chcela vyzdvihnúť ochotu pracovníkov 

Odboru regionálneho rozvoja BBSK, ktorí sú vždy nápomocní a ochotní poradiť.  

 Finančné prostriedky VSP MP spravuje Dexia Banka a o ich použití sa rozhoduje na 

zasadnutiach Rady VSP. Od októbra 2007  máme platenú ekonómku Ing. Vieru Kriškovú, 

ktorá vedie účtovníctvo VSP MP. 

 

 

 

 

    V Tisovci 30. 3. 2009                                                          Bc. Irena Milecová 

                                                                                         predsedníčka VSP Muránska planina 

 

 


