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KAPITOLA 1: Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) 

1.1. Identifikácia konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa) 
 

     1.2 Základné údaje o území 

     
Celý názov konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa):  

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron 
Sídlo:      Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec, kancelária: Francisciho 818,   980 61 Tisovec 
Registrované v zmysle zákona SR  č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 
predpisov dňa: 10.10.2001,   MV SR pod číslom VVS/1-900-90-18335, zmena názvu vzatá na 
vedomie dňa:  22.6.2007 , MV SR, číslo spisu VVS/1-900/9018335, zmena stanov vzatá na 
vedomie dňa 9.10.2009, MV SR, číslo spisu VVS/1-900/90-183 35-2, zmena stanov vzatá na 
vedomie dňa 23.12.2009, MV SR, číslo spisu VVS/1-900/90-183 35-3. 
IČO: 378 909 72                                                            
DIČ: 202 189 07 39 
Adresa banky: Dexia banka, Slovensko a.s., Boženy Němcovej 15,  977 01 Brezno,                                                                                         
Číslo účtu: 2056845001 / 5600 
IBAN: SK23 5600 0000 0020 5684 5001  BIC kód banky KOMASK2X 
SWIFT: KOMA SK 2X 
Verzia/ číslo dodatku a dátum Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v zmysle ktorom 
bola vypracovaná Integrovaná stratégia rozvoja územia: Usmernenie verzia 1.3. 
aktualizovaná Dodatkom č.3 zo dňa 24.07.2009 a Dodatkom č.4 zo dňa 29.10.2009.  
Verzia/číslo dodatku a dátum Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v zmysle ktorej bola vypracovaná 
Integrovaná stratégia rozvoja územia: Príručka verzia 2 platná od 27.10.2009; Dodatok č.1 
schválený 16.6.2008 a Dodatok č.2 schválený 11.12.2008 a aktualizovaný 17.4.2009  
 

Štatutárny 
zástupca 

 

Meno a priezvisko Irena Milecová, Bc. 
Adresa trvalého bydliska Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec 
Adresa pre doručovanie (ak sa líši od 
trvalého bydliska) – 

Email kontakt irena.milecova@centrum.sk  
Telefón 047 / 5494301 
Fax – 
Mobil 0918 / 11 80 34 

 
 

 

Počet obyvateľov1 20 682 
Rozloha 61 379 ha 
Hustota obyvateľstva 33,7 
Počet obcí 13 
Z toho mestá (vymenovať) 1  / Tisovec 
Počet obyvateľov najväčšej obce 5 164 



       1.3 Budovanie partnerstva 

Administratívne zaradenie – okres/y Rimavská Sobota, Revúca, Brezno 
Administratívne zaradenie – kraj/e Banskobystrický samosprávny kraj 
Počet obcí zaradených do pólov rastu 8 
Počet obcí nezaradených do pólov rastu 5 
% obyvateľstva na území žiadateľa žijúceho 
vo vidieckych obciach na úrovni okresu 59,0 (okres Brezno) 

 

 
     1.3.1 Vznik, história a skúsenosti 
 

 Popíšte, postupnosť krokov vedúcich k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva 
s dôrazom na preukázanie vyváženosti výberu územia a zostavenie verejno-
súkromného partnerstva z geografického, sektorového, inštitucionálneho, 
sociálneho a ekonomického hľadiska 

        Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len „Partnerstvo MP-ČH“) bolo 
založené v r. 2001 a do septembra 2009 nieslo názov Verejno-súkromné partnerstvo 
Muránska planina. Jeho zakladateľmi boli mesto Tisovec a obce Muráň, Muránska Lehota, 
Muránska Huta, Pohronská Polhora a Michalová. Združenie vzniklo ako oficiálna platforma 
širokého a medzisektorového verejno-súkromného partnerstva na území Mikroregiónu  
Muránska planina, ktoré bolo založené v r. 1997. V r. 2005 vstúpila do Mikroregiónu 
Muránska planina aj obec Čierny Balog, na základe vzájomnej dohody obcí – s cieľom 
vytvoriť územie spĺňajúce podmienky pre MAS. 
      V r. 2004 bolo „Verejno-súkromné partnerstvo pre rozvoj Mikroregiónu Muránska 
planina“ vybraté na realizáciu projektu prípravy na program LEADER, ktorá bola 
financovaná z Technickej pomoci SAPARD cez MP SR. V rokoch 2004- 2005 sa realizovala 
aktivizácia občanov územia a za ich aktívnej účasti sa spracovala Integrovaná stratégia 
rozvoja územia Muránska planina. Pri spracovaní stratégie sa využili výsledky prípravy 
PHSR v obciach Mikroregiónu Muránska planina z r. 2003 a Tourism Master plan 
Mikroregiónu Muránska planina spracovaný v r. 2002. Hlavným dôvodom spracovania 
Integrovanej stratégie rozvoja územia je, že tento dokument je základným dokumentom, ktorý 
mapuje a hodnotí východiskovú situáciu riešeného územia, predkladá ciele a priority rozvoja 
a navrhuje spôsoby ich implementácie. Stratégia rozvoja bola spracúvaná participatívnymi 
metódami, čo je základná podmienka v procese uchádzania sa o finančné prostriedky z Osi 4- 
LEADER Programu rozvoja vidieka 2007-2013.      
     Koncom r. 2006 a začiatkom r. 2007 sa  združenie  formálne prispôsobilo pre podmienky 
prístupu LEADER. Na tejto transformácii sa podieľali okrem pôvodných členov aj ďalší 
občania a subjekty, ktoré sa aktívne zapojili do tvorby stratégie. V roku 2007 s cieľom 
posilnenia miestnych kapacít partnerstva sa dohodli jeho zástupcovia a zástupcovia obcí 
susediaceho Čiernohronského mikroregiónu o vzájomnej spolupráci a rozšírení pôsobnosti 
partnerstva aj na územia obcí Čiernohronského mikroregiónu. Zástupcovia oboch 
mikroregiónov združených v Partnerstve Muránska Planina – Čierny Hron od roku 2007 



spoločne začali pripravovať územie na príjem finančných prostriedkov zo štrukturálnych 
fondov, na prístup LEADER a na komplexný a všestranný rozvoj. V roku 2009 pristúpila do 
partnerstva trinásta obec, Muránska Dlhá Lúka. Po neúspešnej ŽoNFP v prvom kole súťaže sa 
Partnerstvo MP-ČH rozhodlo dopracovať integrovanú stratégiu do podoby, ktorá uspeje v  
druhom kole súťaže.  
 

 Popíšte, ako bola verejnosť (občania, profesné a záujmové združenia a zástupcovia 
jednotlivých sektorov) zapojení do procesu tvorby verejno-súkromného partnerstva 
(ankety, dotazníky, informačné kampane, iné spoločenské aktivity), vrátane popisu 
účasti občanov v procese 

      Činnosť partnerstva a jeho aktivity od identifikácie problémov cez ich riešenia sa realizuje 
spôsobom zdola-nahor.  Spolupráca v našom partnerstve má na jednej strane integrovať 
predstavy všetkých partnerov a to takým spôsobom, aby sa nám darilo vyvolávať synergický 
efekt. Vďaka zavedeným postupom a metódam „Prístupu LEADER“ sa nám podarilo zvýšiť 
efektivitu v rozvoji nášho územia. 
     Verejnosť územia mikroregiónov Muránska planina a časti Čiernohronského mikroregiónu 
sa priamo zapojila do procesu tvorby partnerstva účasťou na pracovných stretnutiach, 
dotazníkovou formou aj osobnými rozhovormi. Už v rokoch 2002-2004 sa zrealizovalo na 
území viac ako 30 pracovných stretnutí zástupcov všetkých sektorov k problematike 
komplexného a integrovaného rozvoja územia. Prínosom pre ďalšie formovanie partnerstva 
bola aktívna účasť v programe SAPARD kde občania, profesijné a záujmové združenia 
a zástupcovia jednotlivých sektorov pochopili potrebu spolupráce v spoločnom partnerskom 
zoskupení. Iniciátormi založenia boli samospráva a občiansky sektor. V tomto období bolo 
realizovaných  20 stretnutí, ktorých výstupom bola spracovaná stratégia územia. Realizovali 
sa úvodné stretnutia, stretnutia na prípravu vízie, SWOT analýzy, problémovej analýzy, 
strategických cieľov a záverečné verejné stretnutie, kde bola odsúhlasená záverečná podoba 
stratégie. Pre rozsiahlosť príloh dokumentu prikladáme prezenčné listiny, z obdobia 
aktualizácie integrovanej stratégie z roku 2007 – 2008. Dokumentácia z obdobia 2005 - 
2006 je archivovaná v kancelárii Partnerstva MP-ČH a je prístupná verejnosti.  
     V roku 2007 sa zintenzívnila práca výkonného orgánu, RADY Partnerstva MP-ČH, 
z dôvodu prípravy partnerstva na Leader – zasadala 7 krát. V tomto roku sa 2 krát zišlo valné 
zhromaždenie. Bolo zrealizovaných 8 informačných stretnutí v obciach Muráň, Tisovec 
a prístupových obciach Hronec, Valaská, Sihla Čierny Balog, Pohronská Polhora, Drábsko. 
Pracovné skupiny zasadli 7 krát. Riešili formu zapojenia sa do partnerstva, jeho financovanie, 
fungovanie kancelárie a personálne obsadenie. V prístupových obciach boli stretnutia 
zamerané na tvorbu vízie, SWOT analýzu, problémovú analýzu a ciele stratégie územia.  
V dňoch 9.-11.10.2007 Partnerstvo MP-ČH zorganizovalo konferenciu za účasti zahraničných 
partnerov zastúpených maďarskou MAS – Južný Cserhát, poľskou MAS – Turystyczna 
Podkowa, srbským partnerom – Pivnice, a dvomi českými partnermi MAS Společná Cidlina 
a MAS Český Západ. Účastníkmi konferencie boli zástupcovia BBSK, MP SR , verejno -
súkromných partnerstiev Malohontu a Podpoľania. Témou konferencie bola výmena 
skúseností zahraničných partnerov s programom Leader a prezentácia činnosti rozvoja vidieka 
slovenských partnerov. V mesiacoch október, november a december boli realizované 



informačné semináre k príprave územia na Leader. Tieto aktivity boli spolufinancované zo 
zdrojov BBSK. 
     V roku 2008 zasadla RADA Partnerstva MP-ČH 11 krát, vybrala z pomedzi seba členov 
pracovnej skupiny pre prípravu integrovanej stratégie a spolupodieľala sa na plnení úloh pri 
tvorbe stratégie. Pracovná skupina pre prípravu integrovanej stratégie zasadla 6 krát.       
     Významným pre výstupy k integrovanej stratégie bol dvojdňový pracovný workshop 
v obci Muráň, ktorého sa zúčastnilo 39 osôb – členov Partnerstva MP-ČH ale aj hostí.   
Téma prvého dňa  workshopu: 
– spracovanie priorít a opatrení z prístupu LADER a z iných zdrojov 

(doplnenie aktivít, časový horizont, finančné zdroje), 
– prezentácia priority LEADER vhodnej pre jednotlivú pracovnú skupinu /žiadateľa/, 

doplnenie aktivít do jednotlivých opatrení. Odsúhlasenie a doladenie finančných 
prostriedkov, časový plán   realizácie, 

– aktualizácia SWOT analýzy a problémovej analýzy. 
Téma druhého dňa  workshopu: 
–    doladenie finančných prostriedkov všetkých priorít, odsúhlasenie,  
      prípadne dosiahnutie konsenzu, 
– odsúhlasenie časového horizontu realizácie projektov, 
– projekty spolupráce, 
– činnosť MAS-ky, 

(práca monitorovacej komisie, hodnotiacej komisie – hodnotiace   kritéria, zloženie 
a práca manažérskeho tímu). 

      Nad rámec programu boli v úvode stretnutia v pracovných skupinách aktualizované 
SWOT analýza, problémová analýza, ciele a vízia územia.  
    V mesiaci september sa stretli zástupcovia Partnerstva MP-ČH so zástupcami poľskej MAS 
– Turystyczna Podkowa a v mesiaci október so zástupcami českej MAS – Společná Cidlina. 
Oba stretnutia boli zamerané na projekty spolupráce. Zástupcovia Partnerstva MP-ČH sa 
zúčastňovali stretnutí BB VIPA, ktorá zastrešila koordináciu stretnutí s BBSK a MP SR.  
     V roku 2009 Partnerstvo MP-ČH akceptovalo rozhodnutie o neúspechu žiadosti v prvom 
kole súťaže ISRU. Napriek informácii Partnerstvo MP-ČH realizuje aktivity zamerané na 
rozvoj svojho územia. RADA Partnerstva MP-ČH sa stretla 9 krát a valné zhromaždenie 
zasadlo 2 krát. Dohodlo sa dopracovať integrovanú stratégiu a zapojiť sa do druhej výzvy na 
predkladanie ŽoNFP na realizáciu ISRÚ.  
     V mesiaci február 2009 pristúpila do Mikroregiónu Muránska planina obec Muránska Dlhá 
Lúka a vzápätí požiadala o prijatie do Partnerstva MP-ČH. V obci boli zrealizované 3 
pracovné stretnutia  s občanmi, ktoré boli zamerané na audit prostredia, problémovú analýzu, 
strategické plánovanie, potenciál zdrojov. Všetky výstupy boli  zapracované do integrovanej 
stratégie územia Partnerstva MP-ČH.   
 

 Uveďte, v akom pomere sú v členskej základni zastúpené jednotlivé sektory (verejný, 
súkromný a občiansky) a ako je členská základňa rozložená v území verejno-
súkromného partnerstva (MAS) 

V súčasnosti eviduje Partnerstvo MP-ČH  53 členov.  



Verejný sektor je zastúpený 15 členmi: 
                13 – obcí, 1 – stredná škola, 1 – domov dôchodcov a domov sociálnych služieb. 

Súkromný sektor je zastúpený 16 členmi: 
                3 –  právnické osoby, 9 – fyzických osôb,  4 – samostatne hospodáriaci roľníci. 

Občiansky sektor je zastúpený 22 členmi: 
                      10 – občanov, 12 – mimovládnych organizácií. 
 
Graf 1.3.1.1. Zloženie členskej základne podľa sektorov 
 
 
     
 
 
 
 
 
Graf 1.3.1.1. Zloženie členskej základne podľa typu subjektov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pomer zastúpenia jednotlivých sektorov je  28,3% : 30,2% : 41,5% (V:S:O), kde najširšie 
zastúpenie má občiansky sektor. Občiansky sektor je pokrytý v 7 obciach,  súkromný sektor je 
pokrytý v 6 obciach a verejný sektor má zastúpenie vo všetkých obciach partnerstva. 

 
 Popíšte, doteraz realizované projekty, aktivity verejno-súkromným partnerstvom 

hlavne zo zameraním na integrovaný prístup 

Projektová činnosť 
      Partnerstvo MP-ČH sa v roku 2004 zapojilo do realizácie projektu „Trvalo udržateľný 
rozvoj znevýhodnených vidieckych oblastí“ v rámci Technickej pomoci SAPARD. Výstupom 
projektu bol spracovaný strategický dokument Rozvojový dokument Mikroregiónu Muránska 
planina, ktorý bol použitý ako základný dokument Integrovanej stratégie Partnerstva 
Muránska planina – Čierny Hron. 



       Samotné Partnerstvo MP-ČH od roku 2008 je vyhlasovateľom výzvy „Naštartujme 
s Partnerstvom MP-ČH“, ktorého cieľom je aktivizácia členov partnerstva. Tejto výzve 
predchádza trojročná história realizácie mikrograntingového programu Mikroregiónu 
Muránska planina so zameraním na podporu v písaní projektov, v ich realizácii a v čerpaní 
zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu.  
Prvý ročník grantového programu bol zameraný na napĺňanie cieľov Rozvojovej stratégie 
partnerstva prostredníctvom dvoch opatrení: 
Opatrenie 1.1.2: Podpora doplnkových aktivít v cestovnom ruchu 
Opatrenie 1.1.3: Podpora propagácie a prezentácie Partnerstva MP-ČH. 
V tabuľke č. 1.3.1 uvádzame prehľad úspešných projektov z prvého ročníka grantového 
programu.   
 
Tab. č. 1.3.1: Prehľad úspešných projektov Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP-
ČH r.2008 

P.č. Žiadateľ Názov projektu 
Výška grantu v 

Sk 

1. o.z. ŠKOVRÁNČATÁ Prístrešok pre voľný čas detí 5 000,00 Sk 

2. Obec Michalová Oslavy 220. výročia založenia obce Michalová 8 000,00 Sk 

3. Obec Drábsko Obnova Betlehemu v obci – zhotovenie ľudových 
krojov          6 000,00 Sk 

4. OZ Marekov Dvor Športujeme na Marekovom Dvore          3 000,00 Sk 

5. 
VYDRA-vidiecka rozvojová 
aktivita 

Naštartujme sa pre cestovný ruch v Miroregióne 
Čierny Hron a Muránska planina 9 000,00 Sk 

6. Janette Fedorková Nové cyklotrasy na Muránskej planine 8 000,00 Sk 

7. 
Cestné a stavebné 
mechanizmy  Tisovec a.s. 

Prezentácia doškoľovacieho a rekreačného 
zariadenia CSM Tisovec a.s. chata  Zbojská 5 000,00 Sk 

8. 
Komunitné centrum n.o. 
Čierny Balog Katarínske dni Čiernobalockej kultúry 4 500,00 Sk 

9. Obec Muráň Športový deň pre všetkých ľudí, ktorí majú chuť 
športovať 6 000,00 Sk 

10. 
Zbojská, s.r.o. Pohronská 
Polhora 

Vybudovanie informačného strediska pre 
návštevníkov Národného parku Muránska  planina 5 500,00 Sk 

Zdroj: Partnerstvo MP-ČH, 2009 

 
     Druhý ročník grantového programu bol zameraný na implementáciu aktualizovanej 
Integrovanej stratégie rozvoja územia: 
Špecifický cieľ 1.1 : Rozvinúť a skvalitniť ponuku cestovného ruchu ako prostriedok  
                                  ekonomického  rozvoja územia Partnerstva MP-ČH 
Priorita 1.1: Podpora rozvoja a skvalitnenia ponuky cestovného ruchu v území Partnerstva 
MP-ČH 
Opatrenie 1.1.2:  Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu 
Podopatrenie 1.1.2.1: Podpora doplnkových aktivít v cestovnom ruchu 
Opatrenie 1.1.5.: Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a  
                             Slovenska 
Podopatrenie: 1.1.5.1 : Podpora propagácie a prezentácie Partnerstva MP-ČH 



Tab. č. 1.3.2: Prehľad úspešných projektov Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP-
ČH r.2009 

P.č. Žiadateľ Názov projektu 
Výška 

grantu v € 

1. Mesto Tisovec Informačné panely prameňa Rimavy  465,00  

2. Rodičovské združenie pri  
ZŠ s MŠ v Muráni 

Spoznaj obce: Muránska Huta – Muráň – Muránska 
Lehota 400,00 

3. Obec Čierny Balog Oddychová zóna pod stromami partnerstva        500,00 

4. Terézia Falťanová Rozvoj folklórneho súboru  Jabloň     250,00 

5. Ing. Lujza Falťanová Aktivity cestovného ruchu a propagácia 350,00 

6. Obec Muránska Lehota Výroba a inštalácia informačnej tabule         105,00 

7. Obec Muráň Záchrana sochy svätého Jána Nepomuckého           500,00 

8. Obec Muránska Huta Výroba a inštalácia informačných a orientačných  tabúľ 350,00 

Zdroj: Partnerstvo MP-ČH, 2009 

 

     Realizácia rozvojových aktivít Partnerstvom MP-ČH 
     V roku 2007 partnerstvo zorganizovalo aktivity zamerané na podporu procesu rozširovania 
o nové územie obcí Čiernohronského regiónu, stretnutiami s občanmi Valaskej, Osrblia, 
Hronca, Drábska, Sihly a Lomu nad Rimavicou. Ďalšie aktivity boli zamerané na zvýšenie 
informovanosti občanov v území, o programe Leader a o Partnerstve MP-ČH. Dopracovala sa 
aktualizácia Auditu územia a Analýzy potenciálu územia, uskutočnili sa pracovné stretnutia 
k problematike budovaniu partnerstva, aktualizovala a rozšírila sa webová stránka 
www.muranskaplanina.com, bol vydaný informačný bulletin, prezentačné materiály 
o partnerstve, 5 ks  veľkorozmerných prezentačných panelov, členovia partnerstva sa 
zúčastnili konferencie Leader v Portugalsku a pracovnej cesty do Českej republiky. V tomto 
roku bola podpísaná zmluva o spolupráci so zahraničným partnerom - MAS Společná Cidlina 
(ČR), na konferencii Leader realizovanej na Prednej Hore boli podpísané zmluvy so 
susediacimi MAS Malohont a Podpoľanie.  
      Rok 2008 sa pre partnerstvo niesol v duchu zapojenia sa do súťaže o podporu ISRU. 
Realizovali sa stretnutia s občanmi, samosprávou a verejným sektorom v celom území 
partnerstva. Tieto stretnutia boli zamerané na dopracovanie integrovanej stratégie. Členovia 
partnerstva sa zúčastnili medzinárodnej konferencie v Novom Bydžove, kde získali skúsenosti 
českých, talianskych, poľských a lotyšských partnerov zapojených do prípravy Leader. 
V septembri tohto roku partnerstvo podpísalo zmluvu o spolupráci s poľským partnerom 
Turystyczna Podkowa. Aj v roku 2008 sa približovalo viac Partnerstvo MP-ČH svojim 
členom a širokej verejnosti prostredníctvom troch čísel informačného bulletinu.   
     V marci 2009 Partnerstvo MP-ČH usporiadalo stretnutie so starostami obcí partnerstva 
a zástupcami BBSK kde zhodnotilo svoju predchádzajúcu činnosť. Na stretnutí zástupcovia 
BBSK predstavili zúčastneným možnosti podpory zameranej na rozvoj cestovného ruchu 
vidieka. Stretnutie prispelo k zintenzívneniu spolupráce medzi Partnerstvom MP-ČH a BBSK.  



     BBSK finančne podporil aktivity partnerstva ( výrobu maľovanej mapy územia, vydanie 
anglickej a slovenskej verzie propagačného materiálu, prvé číslo bulletinu roku 2009 
a vypracovanie dokumentu –  cestovného ruchu a dopracovanie akčných plánov do formy 
listov aktivít Integrovanej stratégie rozvoja územia). Členovia partnerstva sa zúčastnili 
Infodní Vidieckeho parlamentu na Slovensku ( Tisovec, Nitrianske Pravno) so zameraním 
tém na rozvoj vidieka, programového dokumentu PRV SR, predstavenie podnikateľov 
gazdovských dvorov atď. Ďalej sa zúčastnili stretnutia v Mýte pod Ďumbierom, ktoré 
organizovala NSRV SR, ktoré bolo zamerané na aktuality prístupu Leader a predstavenie 
činnosti národnej siete. Partnerstvo MP-ČH sa prezentovalo na Nadnárodnej výstave 
cestovného ruchu v Tisovci už po štvrtý raz. V novembri 2009 Partnerstvo MP-ČH 
v spolupráci s VOKA, o.z. BB zorganizovalo školenie v zmysle Plánu činnosti na rok 2009 
zamerané na nadobudnutie základných zručností pri písaní projektov. Školenia sa zúčastnilo 
23 zástupcov- členov Partnerstva MP-ČH. 
 
     Realizácia rozvojových aktivít členov Partnerstva  MP-ČH 
     Obce, podnikatelia, mimovládne organizácie ale aj obyvatelia realizujú množstvo podujatí, 
ktorých zámerom je zviditeľnenie, zvýšenie návštevnosti a zvýšenie ekonomickej 
samostatnosti vidieckeho územia. 
     Nasledovná tabuľka č. 1.3.3 uvádza prehľad najatraktívnejších, pravidelných rozvojových 
aktivít realizovaných v území Partnerstva MP-ČH. 

Tab. č. 1.3.3: Prehľad najvýznamnejších aktivít členov Partnerstva MP-ČH 

P.č. Realizátor Názov aktivity 

1. Mesto Tisovec Nadnárodná výstava cestovného vzduchu, Clementisovou cestou, 
Fedimák, Daxnerov Tisovec, Prehliadka dychových hudieb  

2. Obec Čierny Balog Deň stromu, Čiernohronská železnica, fašiangový festival, Katarínske dni 

3. Obec Muráň Muránske hradné dni, Ródeo Muráň, Zimný prechod Muránskou 
planinou  

4. Obec Pohronská Polhora Michalské hody, Krňačkové preteky, cestný beh “Z okresu do okresu“ 

5. Obce Partnerstva MP-ČH Deň mikroregiónu 

6. Obec Sihla preteky Volských záprahov, Huculská paráda 

7. Obec Hronec Hrončianske divadelné dni 

8. Obec Osrblie Medzinárodné preteky biatlonu 

9. Obec Valaská Festival dychovej hudby, fašiangy, tradičný živý betlehem 

10. Obec Muránska Lehota Turistická cesta Márie Széchy 

11. Obec Drábsko betlehem 

12. o.z. OFFROAD Medzinárodný zraz terénnych automobilov OFFROAD 

13. Zbojská s.r.o. Zbojnícka strela, letné tábory pre deti , Zbojnícka jazda, Putovanie po 
huculskej magistrále, Nadregionálne majstrovstvá v zabíjačke 

14. gazdovstvo Marekov Dvor Pobyty pre deti a mládež 

15. Obec Michalová Hubertova jazda (poľovnícke preteky) 

16. OZ VYDRA Prázdninové tábory, Vydrovská dolina 

Zdroj: Partnerstvo MP-ČH, 2009 

 



KAPITOLA 2: Prehľad zdrojov územia 

     2.1 Všeobecný popis územia a analýza súčasného stavu 

ANALYTICKÁ ČASŤ 
   

 
 Popíšte, výhody a nevýhody z hľadiska polohy a lokalizácie územia verejno-

súkromného partnerstva (MAS) 
 

      Územie Partnerstva MP-ČH zasahuje do troch okresov Banskobystrického 
samosprávneho kraja. Sú to okresy Brezno (8 obcí), Rimavská Sobota (1 obec) a Revúca (4 
obce). Vzdialenosť medzi najvzdialenejšími obcami územia (Drábsko – Muránska Dlhá Lúka) 
je cca 65 km. Medzi obcami sledovaného územia existuje autobusové,  automobilové 
prepojenie a medzi niektorými aj vlakové prepojenie. Územím prechádza štátna cesta 1. triedy 
z Banskej Bystrice do Brezna (smer západ –východ cez obec Valaská), štátna cesta 1. triedy z 
Brezna do Rimavskej Soboty (smer severozápad – juhovýchod) a prechádza obcami 
Michalová, Pohronská Polhora a Tisovec. Štátna cesta 2. triedy obcou Čierny Balog, Sihla, 
Drábsko z Brezna do Hriňovej (smer sever – juh). Štátna cesta 2. triedy, vedúca z Červenej 
Skaly do Tisovca spája obce Muránska Huta, Muráň, Muránska Lehota a štátna cesta 2.triedy 
z Muráňa do Revúcej spája obce Muráň a   Muránska Dlhá Lúka (smer sever – juh). 
 
Mapa 2.1.1: Reliéf krajiny a hlavné prístupové trasy do územia MP-ČH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Železnica vedie z Banskej Bystrice obcami Valaská a Hronec do Brezna. Z Brezna 
pokračuje ďalej do Tisovca a okresného mesta Rimavskej Soboty a Jesenského. Viac ako 
storočná časť železničnej trate medzi Pohronskou Polhorou a Tisovcom je technickou 
pamiatkou európskeho významu. Táto ozubnicová trať prekonáva  výškový rozdiel  52,2 
promile. 
     Do územia Partnerstva MP-ČH zasahujú chránené oblasti Muránska planina a Poľana.  
Nevýhodou, ale zároveň potenciálom na rozvoj z hľadiska lokalizácie územia Muránska 
planina sa nachádza až 96% územia v 1. – 3. stupni ochrany Národného parku Muránska 
planina. V Mikroregióne Čierny Hron zasahuje 3. stupňom ochrany Chránená krajinná oblasť 
Poľana s druhým stupňom ochrany do územia obce Čierny Balog. Znevýhodnenie nášho 
územia z hľadiska ekonomického rozvoja nie sú len obmedzenia stupňom ochrany územia. 
Ďalšou nevýhodou je nízka kvalita dopravnej infraštruktúry, ktorá má za následok 
obmedzenie rozvoja priemyslu a prílevu väčších investorov. Nevýhodou je i to, že územie leží 
v troch okresoch, čo komplikuje realizáciu niektorých spoločných projektových zámerov. Aj 
vzdialenosť k letiskám je relatívne vyššia cca 80 km – Poprad, Sliač. 
     Výhodou územia je rozmanitý krajinný potenciál pre rozvoj vidieckej  turisticky a 
agroturistiky, služieb. Cez územie prechádza historická Gotická cesta. Veľmi dobrá je 
dopravná dostupnosť až z deviatich smerov. Významné sú najmä severo-južné spojenia, 
ktoré sprístupňujú región zahraničným návštevníkom najmä z Maďarska a Poľska.. Veľkou 
výhodou je blízkosť okresných miest Brezno (5km) a Revúca (4km), ktoré poskytujú 
komplexné zázemie služieb pre obyvateľov aj návštevníkov. Podstatný význam má aj 
blízkosť Národného parku Nízke Tatry, najmä z hľadiska celoročného cestovného ruchu. 
Významná je lokalizácia územia partnerstva v regióne s bohatou a živou tradičnou kultúrou. 
Z ekonomického hľadiska sú významnými bohaté lesy a na hraniciach územia nášho 
partnerstva pôsobí najsilnejší podnik v celom regióne – Železiarne Podbrezová. 
 

 Popíšte, prepojenia územia  na širšie rozvojové súvislosti národného alebo 
regionálneho charakteru (investičné zámery väčšieho rozsahu, ktoré sa realizujú, 
prípadne sa plánujú v území a v jeho okolí a ako ovplyvnia implementáciu 
integrovanej stratégie, resp. ako na ne reaguje stratégia).      

     Rozvojové zámery územia Partnerstva MP-ČH svojimi cieľmi nadväzujú na globálne ciele 
národnej Koncepcie rozvoja vidieka SR v oblastiach : 

1. Rozvoj ekonomických aktivít vhodných pre vidiek 
2. Ochrana životného prostredia a kultúrneho fondu 
3. Zvýšenie kvality života vidieckeho obyvateľstva. 

     Ďalej nadväzujú na  Územný plán VUC banskobystrického kraja v časti: 3. V oblasti 
rozvoja rekreácie a turistiky, na PHSR BBSK 2007 - 2013 - Prioritná os 7: 
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka, Cieľ 7.4: Implementácia integrovaného 
rozvoja vidieka s prístupom LEADER a spolupráce MAS a na Programy hospodársko – 
sociálneho rozvoja jednotlivých obcí územia za obdobie rokov 2009 – 2013 nasledovne 
nadväzujú na plánované investičné zámery v území Partnerstva MP-ČH: 
     V oblasti rozvoja zimnej turistiky je veľký investičný zámer vybudovania areálu 
Jánošovka v obci Čierny Balog, vybudovanie lyžiarskeho strediska v Muráni. Projektový 



zámer mesta Tisovec, obce Pohronská Polhora a Národného parku Muránska planina má za 
cieľ vybudovanie strediska cestovného ruchu v lokalite Zbojská a dlhodobý projekt na 
oživenie ozubnicovej trate  Tisovec s názvom  –   „Nech to para tlačí“, so snahou o zapísanie 
tejto pamiatky do zoznamu UNESCO. 
     V okolí územia Partnerstva MP-ČH sa plánujú investície väčšieho rozsahu, ktoré budú 
mať vplyv na územie v ekonomickej aj sociálnej oblasti –  vytvorenie nových pracovných 
príležitostí a prílev kapitálu:  

- vybudovaním priemyselného parku v území okresného mesta Brezno, v časti 
Rohozná, 

-  investičný zámer Železiarní Podbrezová, a.s. v oblasti rozvoja turistického ruchu je         
vybudovanie medzinárodného golfového areálu  v území okresného mesta Brezno,              
v časti Rohozná, ktorá susedí s obcou Michalová 

- vybudovanie obchvatu mesta Brezno, vybudovanie zimného lyžiarskeho strediska           
národného významu Chopok Juh . 

 
 Popíšte, doterajší rozvoj hlavne zo zameraním na integrovaný prístup, vrátane 

popisu využitia vonkajších zdrojov, napr. EU fondov, štátneho rozpočtu, súkromné 
zdroje a ďalších nástrojov. 

 
      V území Partnerstva MP-ČH, ktoré predstavuje 13 obcí boli realizované menšie i väčšie 
projekty zamerané na sociálnu, kultúrnu oblasť, rozvoj turistického ruchu, zlepšenie 
infraštruktúry v území, vzdelávanie, zlepšenie vybavenosti a udržania tradícií. Taktiež boli 
v území realizované rôzne investičné projekty. Podrobný prehľad rozvoja územia s adresným 
využitím vonkajších zdrojov deklaruje tabuľka v prílohe IS Partnerstva MP-ČH. Zber údajov 
v území Partnerstva MP-ČH zabezpečili externí aktivisti a aktualizovali ich zástupcovia 
samospráv obcí.   
     Medzi najväčšie investičné akcie zrealizované v území v posledných rokoch môžeme  
zaradiť: 

- vybudovanie lyžiarskeho strediska Urbanov vrch 
- výstavba ČOV v Muráni, 
- zníženie emisií Calmit Tisovec 
- rekonštrukcia námestia v Tisovci 
- výstavba DD a DS v Tisovci 
- vybudovanie Vydrovského areálu 

 
 Popíšte, zvláštnosti daného územia a jeho komparatívne výhody oproti ostatným 

územiam 
 
      Zvláštnosťou územia Partnerstva MP-ČH je prírodné bohatstvo Národného parku 
Muránska planina a CHKO Poľana, Dobročský prales, NPR Klenovský vepor, množstvo 
jaskýň, 32 vodopádov, meandre, bohaté zdroje vysoko kvalitnej pitnej vody zásobujúce široké 
okolie. Potenciálom krajiny je aj jej bohatá a najmä kultúrne rozmanitá história - hrad 
Muráň, Tisovský hrad, Gotická cesta, Železná cesta, zvyky a tradície, osobnosti slovenských 
dejín ...), našimi klenotmi sú jedinečné pamiatky v podobe svetovej rarity - Ozubnicovej 



železnice, alebo Čiernohronskej lesnej železničky, unikát európskeho významu – Lesnícky 
skanzen, národný biatlonový areál v Osrblí a mnoho ďalších zaujímavostí. 
     Príroda je veľkou devízou územia nášho Partnerstva, sú tu takmer nevyčerpateľné 
možnosti pre cykloturistiku, pešiu turistiku, jazdenia na koňoch a pre rozvoj agroturistiky. 
Unikátom na Slovensku, polodivoký chov koní na Veľkej Lúke, alebo Chov hucuľov na 
Sihle ale aj napríklad bohaté tradície  ovčiarstva, železiarstva, alebo výroba tradičnej 
Tisovskej bryndze v rodinnej bryndziarni.  
     Bohatosť a najmä rozmanitosť kultúrno–historických pamiatok, prispieva ku 
komplexnému rozvoju cestovného ruchu a s ním spojený rozvoj kvalitných služieb a  
zvýšenie počtu návštevníkov. 
     Najväčším potenciálom sú však schopnosti miestnych ľudí kvalitne zhodnotiť a 
efektívne využiť silné stránky územia, čo najvýraznejšou mierou prispieva k sociálno – 
ekonomickej  stabilite vidieckeho územia. V území je dostatočný ľudský potenciál, ktorý 
disponuje  remeselnou a poľnohospodárskou zručnosťou, disponuje kultúrnou rozmanitosťou, 
zachováva tradície života vidieka.  
     Prístup do územia Partnerstva MP-ČH z deviatich smerov je výhodou pre obce. Zdroje, 
ktorými územie disponuje – zachovalá príroda, ekologický cestovný ruch, bohatá história 
a národnostná pestrosť predkov obyvateľov územia, obrovský potenciál atrakcií, ktoré nie je 
potrebné budovať ale ich len sprístupniť, sfunkčniť, spropagovať, sú jedinečné a dostupné len 
v území  nášho Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron.  
     Neporušená príroda v Národnom parku a chránených územiach, polo- divoký chov koní, 
Biatlon – areál zimného športu.  Tradície železiarstva na celom území Partnerstva MP-ČH, 
Ozubnicová železnica - toto všetko ponúka územie Partnerstva MP-ČH nachádzajúce sa 
v strede Slovenska. Zároveň sa s týmto výnimočným potenciálom líši od ostatných lokalít. 
 

 Určite, stupeň vidieckosti územia 
 

      Z pohľadu obyvateľstva, územia, krajiny, ekonomických a kultúrnych aktivít v území, 
využitia pôdy, geografickej polohe a dostupnosti patrí naše územie medzi najvidieckejšie na 
celom Slovensku. S hustotou obyvateľstva 33,7 obyvateľa na km2 sme najvidieckejším 
územím uchádzajúcim sa o podporu z programu LEADER v banskobystrickom kraji ( ktorý 
je najvidieckejším krajom Slovenska). 
     V zmysle Podrobnej komplexnej regionálnej typológie Slovenska vypracovanej  
Sociologický ústav SAV územie Partnerstva MP-ČH je zaradené do škály 6. – 8. stupňa 
vidieckosti územia.  

Z hľadiska metodiky Eurostat-u patríme do najvidieckejšieho typu „riedko osídlených 
zón“ 

V prípade použitia metodiky OECD patria naše obce na miestnej úrovni LAU2 medzi 
vidiecke obce (komunity hlboko pod hranicou 150 obyvateľov na km2. Na úrovni NUTS IV 
všetky tri okresy patria do najvidieckejšieho typu „Prevažne vidieckych regiónov“ v ktorých 
viac ako 50% obyvateľstva žije vo vidieckych obciach s hustotou menej ako 150 obyvateľov 
na km2. To isté platí aj na úrovni NUTS III pre Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý ako 
jeden z dvoch krajov spĺňa tieto podmienky (52,2%). 



     2.2. Popis prírodných zdrojov 

Metodika Rady Európy definuje vidiecke oblasti podľa využitia pôdy na 
poľnohospodárstvo, lesníctvo, chov rýb a rybolov, podľa ekonomických a kultúrnych aktivít 
ich obyvateľov (remeslá, priemysel, služby atď.), podľa rozvoja voľnočasových a 
rekreačných oblastí (alebo prírodných rezervácií), obydlí a pod. Z týchto hľadísk územie 
nášho verejno-súkromného partnerstva môžme zaradiť k vidieckym oblastiam. 
 

 Uveďte, administratívno-správnu príslušnosť územia 
     Územie Partnerstva MP-ČH patrí do Banskobystrického  samosprávneho kraja  a zasahuje 
do jeho troch okresov. Obce okresu Brezno spadajú z administratívno – správneho hľadiska 
pod Obvodný úrad Brezno, obce okresu Revúca spadajú z administratívno – správneho  
hľadiska pod Obvodný úrad Revúca a mesto Tisovec spadá z administratívno – správneho  
hľadiska pod Obvodný úrad Rimavská Sobota. Skutočnosť, že územie zasahuje do troch 
okresov má dopad na vybavovanie a riešenie nevyhnutných administratívnych záležitostí 
mimo miesta bydliska. 
      Administratívne, ani obchodné centrum v území  neexistuje. Obyvatelia uspokojujú svoje 
potreby podľa jednotlivých okresov v okresných mestách, pretože sú viazaní legislatívnou 
príslušnosťou a aj dopravné spojenia sú takto orientované.  

 

 
 Všeobecný opis charakteru krajiny  

 
      Územie Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron je stredohorskou oblasťou náhornej 
planiny. Z jednej časti má územie charakter planiny, ktorá prechádza v druhej časti územia do 
vrchovinovej oblasti. Prevažuje tu hornatá, zalesnená krajina s množstvom prameňov. 

Priemerná nadmorská výška v území je 750 m.n.m. Územie Partnerstva MP-ČH patrí do 
mierne chladnej klimatickej oblasti, len jeho malá časť patrí do chladnej až studenej horskej 
oblasti. Priemerná ročná teplota vzduchu sa tu pohybuje v rozmedzí 4 – 6 °C. Priemerná 
teplota v mesiaci júl je 14 °C, priemerné januárové teploty sú – 5 °C. V lete máva územie v 
priemere 20 letných dní (nad 25°C), počas teplejších rokov ich býva do 30. Tropické dni (nad 
30 °C) sa tu vyskytujú zriedka – maximálne 10 počas veľmi teplého leta. Najslnečnejšími 
mesiacmi sú júl a august. Priemerný ročný úhrn zrážok je 1200 mm. Najdaždivejšími 
mesiacmi sú jún a júl, kedy sa vyskytujú krátke výdatné dažde, často v podobe búrok. 
Snehová pokrývka sa počas roka vyskytuje 120 až 140 dní, približne od polovice novembra 
do konca marca. Prevládajúci smer vetra, v území je severovýchodný a severozápadný. 
Klimatické podmienky sa vplyvom globálneho otepľovania postupne začínajú meniť. 
 

 Situácia v environmentálnych ukazovateľoch – kvalita vody, vzduchu a pôdy 
environmentálne záťaže 

 
Životné prostredie je v území zdravé a čisté. Príroda je chránená najvyšším stupňom 

ochrany z dôvodu vyhlásenia Národného parku, predtým CHKO a CHKO Poľana.  



     Na území Partnerstva MP-ČH sa vyskytujú prevažne povrchové tečúce vody, z ktorých 
najvýznamnejšie sú toky Čierny Hron, Hron, Kamenistý potok, Osrblianka, Muránka a 
Rimava. Prevažná väčšina úsekov týchto tokov patrí do IV. alebo až V. triedy čistoty. 
Hlavným dôvodom je väčšinou mikrobiologické znečistenie, resp. prekročenie limitov pre 
mikrobiologické ukazovatela (nap. koliformné baktérie, enterokoky a pod.). Je to spôsobené 
nedostatočným alebo úplne chýbajúcim odkanalizovaním obcí v horných častiach  tokov. Pre 
ilustráciu uvádzame údaje získané zo stránky SHMÚ – Ročenka 2006-2007.  
     V celom povodí Hrona sú najväčším znečisťovateľom popri odpadových vodách 
z priemyselnej a poľnohospodárskej výroby komunálne odpadové vody.  Prítok Hrona -
Čierny Hron odvádza odpadové vody zo zlievarne v Hronci (ZLH a.s. Sabinov).  
     Pri hodnotení výsledkov analýz podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z. v čiastkovom 
povodí Hrona, nevyhovuje jeden hodnotený ukazovateľ v dvoch miestach odberu a v 8 
miestach odberu sa pohybuje počet nevyhovujúcich ukazovateľov od 3 po 7. Jednotlivé 
ukazovatele boli hodnotené aj podľa STN 75 7221. 
     Podľa NV v mieste odberu Hron-Šalková (rkm 181,6) nevyhovujú 4 ukazovatele zo 17 
hodnotených ukazovateľov. Sú to BSK5(ATM), pH, amoniakálny a dusitanový dusík.  
Triedy kvality podľa STN sa pohybujú od I. po IV. triedu kvality, IV. triedu kvality dosahuje 
BSK5(ATM) (v roku 2006 nebol sledovaný) a amoniakálny dusík, ktorý bol aj 
v predchádzajúcom hodnotenom období 2005-2006 v IV. triede.  
     V odberovom mieste Hron–Banská Bystrica (rkm 175,8) z 14 hodnotených ukazovateľov 
3 nevyhovujú NV a to pH, amoniakálny a dusitanový dusík. Podľa STN sa triedy kvality 
pohybujú od I. po IV. triedu kvality, IV. triedu kvality dosahuje pH. 
     Do prítoku Muráň ústia odpadové vody z výroby magnezitu a keramickej výroby 
v Lubeníku (Slovmag a.s.) a v Jelšave (SMZ) a verejná kanalizácia v okolí Jelšavy a Revúcej. 
     Prítok Rimava zachytáva znečistenie z chemickej výroby v Hnúšti (SLZ Chémia, a.s.). 
Významným znečisťovateľom v povodí sú komunálne odpadové vody z Tisovca, Klenovca, 
Hnúšte a Rimavskej Soboty.  
     Na prítoku Muráň v roku 2007 bolo sledované nové odberové miesto Muráň–Jelšavská 
Teplica (rkm 16,6) a z 17 hodnotených ukazovateľov 1 ukazovateľ nevyhovuje NV a 
to dusitanový dusík. Triedy kvality sa pohybujú od I. – II. triedu kvality. II. triedu kvality 
spôsobuje pH, dusičnanový a celkový dusík. 
     Na prítoku Rimava v mieste odberu Rimava–Hnúšťa (rkm 58,0) 1 ukazovateľ z 21 
hodnotených ukazovateľov nevyhovuje NV a to dusitanový dusík. Podľa STN triedy kvality 
sa pohybujú od I. triedy kvality až po III. triedu kvality. III. triedu kvality spôsobuje ChSKCr 

(v roku 2006 nebol sledovaný) a fosforečnanový fosfor. 
     Na prítoku Rimava v roku 2007 bolo sledované nové odberové miesto Rimava–Sobôtka 
(rkm 35,4) zo 17 hodnotených ukazovateľov 1 ukazovateľ nevyhovuje NV a to dusitanový 
dusík. Podľa STN triedy kvality sa pohybujú od I.–II. triedy kvality. Druhú triedu kvality 
spôsobuje ChSKCr ,BSK5 (ATM), pH, dusičnanový a celkový dusík. 
     Kvalita ovzdušia je charakterizovaná názorne na priložených grafoch. Hlavnými 
znečisťovateľmi ovzdušia sú hutnícke podniky ako zlievareň v Hronci ZLH, a.s., vápenka – 
Calmit v Tisovci a podniky v okrese Revúca (magnezitka) s vplyvom aj na územie 
Partnerstva MP-ČH.  



  Graf 2.2.1:  Miera znečistenia ovzdušia okresu Brezno          
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  Graf 2.2.2:   Miera znečistenia ovzdušia okresu Revúca 
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   Graf 2.2.3:  Miera znečistenia ovzdušia okresu Rimavská Sobota 
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Z uvedených grafov možno vidieť, že v poslednom sledovanom roku  vo všetkých okresoch, 
na ktorých sa územie Partnerstva MP-ČH rozprestiera, došlo k poklesu znečistenia oxidmi 



síry a dusíka. Výraznejšia je však produkcia oxidov uhlíka, a to najmä v rimavskosobotskom 
okrese. 
     V jednotlivých obciach sa realizuje zber tuhého komunálneho odpadu. Obce separujú 
komunálny odpad. Nedá sa však vyhnúť vzniku čiernych skládok, ktoré sa vytvárajú  
väčšinou v lokalitách s vyšším počtom sociálne odkázaných rómskych obyvateľov.  
Kvalita pôdy 
     Podľa zákona č. 220/2004 Z.z. sú všetky poľnohospodárske pôdy podľa príslušnosti do 
BPEJ zaradené do 9 skupín kvality pôdy. Najkvalitnejšie patria do 1. skupiny a najmenej 
kvalitné do 9. skupiny. Prvé 4 skupiny sú chránené podľa §12 zákona o ochrane 
poľnohospodárskej pôdy a možno ich dočasne alebo trvale použiť na nepoľnohospodárske 
účely iba v nevyhnutných prípadoch, ak nie je možné alternatívne riešenie. V nasledujúcich 
prehľadných tabuľkách uvádzame : 
 
Tabuľka 2.2.1: Zastúpenie stupňov kvality poľnohospodárskych pôd v okresoch na území Partnerstva 
MP-ČH 
 

  Zdroj: ŠU 2008        
 
Tabuľka 2.2.2: Zastúpenie kategórií ohrozenosti vodnou eróziou v okresoch na území Partnerstva MP- 
ČH (%  poľnohospodárskej pôdy) 

       Zdroj: ŠU 2008 
 
Tabuľka 2.2.3: Zastúpenie kategórií ohrozenosti veternou eróziou v okresoch na území Partnerstva 
MP-ČH ( % z   poľnohospodárskej pôdy) 

Zdroj: ŠU 2008 
 

Okres 
Stupeň kvality 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Brezno - - - - 1,96 11,89 27,38 6,66 52,11 

Revúca - - - 0,68 13,80 32,84 11,37 12,90 28,41 

Rimavská Sobota - - 0,25 1,00 12,90 42,59 10,67 12,19 20,38 
BB kraj - 0,28 0,27 0,51 11,82 31,51 15,37 14,80 25,44 

Okres 
Kategória eróznej ohrozenosti vodou 

žiadna až slabá 
erózia stredná erózia silná erózia extrémna erózia 

Brezno 7,20 23,74 19,50 49,57 

Revúca 25,31 23,53 22,21 28,95 

Rimavská Sobota 34,62 18,79 19,02 27,56 
Banskobystrický kraj 24,43 23,69 23,52 28,36 

Okres 
Kategória eróznej ohrozenosti vetrom 

žiadna až slabá 
erózia stredná erózia silná erózia extrémna erózia 

Brezno 100 - - - 

Revúca 99,26 0,74 - - 
Rimavská Sobota 99,68 0,29 0,04 - 

Banskobystrický kraj 99,43 0,49 0,01 0,07 



 
Tabuľka 2.2.4: Zastúpenie kategórií ohrozenosti zhutnením v okresoch a krajoch SR (% 
z poľnohospodárskej pôdy)  

Okres 
Náchylnosť na zhutnenie 

primárna primárna i 
sekundárna sekundárna bez zhutnenia 

Brezno 1,33 6,91 0,27 91,49 
Revúca 24,20 18,62 8,40 52,38 

Rimavská Sobota 30,21 22,72 6,79 40,27 

Banskobystrický kraj 16,22 21,23 4,64 57,90 

           Zdroj: ŠU 2008 

     Z tabuliek možno skonštatovať, že: 
- smerom k južnejším oblastiam okresu Revúca sa kvalita pôdy zvyšuje,  
- v okrese Brezno je oveľa vyšší predpoklad pôdnej erózie vplyvom vôd 
- na celom území je nízky predpoklad výskytu veternej erózie 
- v okresoch Revúca a Rimavská Sobota je väčšia náchylnosť pôdy na zhutnenie. 

     Všeobecne však možno povedať, že takmer celé územie Partnerstva MP-ČH je vďaka 
svojej lesnatosti a členitej orografii vhodnou oblasťou na rekreáciu a oddych i vďaka čistému 
zdravému ovzdušiu, najmä v častiach mimo zastavaného územia (Čierny Balog je mernou 
jednotkou čistoty ovzdušia na Slovensku). Na území Partnerstva MP-ČH sa najčastejšie 
stretávame s environmentálnymi záťažami typu čiernych skládok odpadov v intraviláne aj 
extraviláne obcí väčšieho alebo menšieho rozsahu. V meste Tisovec a časti okresu Revúca je 
environmentálnou záťažou zvýšená prašnosť a teda koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok. 
V extrémnych prípadoch dochádza až k vzniku tuhej krusty na povrchu pôdy a následne 
k zamedzeniu vegetačnej schopnosti. 
 

 Využitie územia a pôdneho fondu 
 
     Celé územie tvoria kyslé lesné pôdy (kambizeme). 85% územia tvoria zmiešané lesy. 
Nasledovná tabuľka uvádza využitie pôdneho fondu v rámci katastrov obcí územia 
Partnerstva MP-ČH. Poľnohospodárska pôda v katastroch obcí predstavuje spolu 13 155 ha  
z toho rozloha ornej pôdy je 668 ha, trvalých kultúr je 474 ha, trvalých trávnatých porastov je 
12 013 ha. Nepoľnohospodárska pôda v katastroch obcí predstavuje spolu 48 224 ha, z toho 
rozloha lesnej pôdy je 46 294 ha, vodnej  plochy je 202 ha, zastavanej pôdy je 931 ha 
a ostatnej pôdy je 797 ha.  

Tabuľka 2.2.5.:Využitie pôdneho fondu v rámci katastrov obce 2009 

Kataster Spolu 

Poľnohospodárska pôda (ha) Nepoľnohospodárska pôda (ha) 

Orná 
pôda 

Trvalé 
kultúry TTP Spolu Lesná 

pôda 
Vodná 
plocha 

Zastavaná 
pôda 

Ostatná 
pôda Spolu 

Čierny Balog 14 710 171 67 2 582 2 820 11 549 29 101 211 11 890 
Drábsko 477 35 9 393 437 11 0 11 18 40 
Hronec 3 515 8 25 417 450 2 920 17 53 75 3 065 
Michalová 1 433 6 29 166 201 1 189 4 34 5 1 232 
Muráň 10 315 44 39 1 960 2 043 8 167 9 71 25 8 272 
Mur. Huta 846 39 6 310 355 478 1 12 0 491 



Mur. Lehota 790 45 2 281 328 449 2 11 0 462 
Muránska D.Lúka 1865 100 21 587 708 991 20 55 91 1157 
Osrblie 2 402 25 13 212 250 2 103 5 23 21 2 152 
Pohr. Polhora 3 577 27 163 470 660 2 787 27 71 32 2 917 
Sihla 2 683 14 2 307 323 2 321 1 15 23 2 360 
Tisovec 10 225 131 67 2 470 2 668 7 129 26 263 139 7 557 
Tisovec – 
Rimavská Píla 2 118 7 12 1 029 1 048 949 49 39 33 1 070 

Valaská 6 423 16 19 829 864 5 251 12 172 124 5 559 
Spolu: 61 379 668 474 12 013 13 155 46 294 202 931 797 48 224 

Zdroj: OU a MsU 2009 
 
Graf 2.2.4: Využitie  pôdy v území MP-ČH –krajinná štruktúra 

Zdroj: OU a MsU 2009 
 

 Využitie lesných a vodných zdrojov, využitie poľnohospodárskej pôdy 
 
      Lesy  

Vzhľadom na diferencovaný spôsob využívania lesov daný kategorizáciou lesov je 
v riešenom území 74 % plochy lesov využívaných pre produkčné účely a 27,4 % 
využívaných s podmienkami pre ochranu mimoriadne nepriaznivých stanovíšť, ochranu 
pôdy a ochranu prírody. V území sa nachádza Národný park Muránska planina, v ktorom sa 
vyskytuje prevažná rozloha lesov a zasahuje sem v katastri obce Čierny Balog CHKO Poľana. 
      Lesy sú priestorovo rozložené v homogénnych celkoch po obvode katastrov. 
Kvantitatívny ukazovateľ rozsahu lesov poukazuje na pozitívne ovplyvňovanie ekologickej 
stability a životného prostredia, ale aj vysoké predpoklady ekonomickej výťažnosti územia 
z hľadiska produkcie drevnej hmoty. 

Štruktúru lesnej vegetácie charakterizujú porasty 3. až 6. vegetačného lesného stupňa t.z. 
dubovo-bukového, bukového, jedľovo-bukového a smrekovo-bukovo-jedľového, v ktorých je 
zastúpené bukové hospodárstvo živných stanovíšť, bukové hospodárstvo exponovaných 
stanovíšť, smrekové alebo borovicové  hospodárstvo kyslých stanovíšť stredných polôh, 
smrekové alebo bukové hospodárstvo živných stanovíšť stredných polôh, smrekové 
hospodárstvo živných stanovíšť vyšších polôh a smrekové hospodárstvo živných stanovíšť 
horských polôh. Podľa zistení je kvalita listnatých porastov veľmi dobrá, ohrozené sú však 
najmä ihličnany - kôrovcom a vysychaním. (Najviac ohrozenou lokalitou je Fabova hoľa, nad 
lokalitou Zbojská). 



Voda 
Všetky obce aj mesto majú vybudované vodovody a majú vlastné zdroje pitnej vody. 

Tisovec: Katastrálne územie mesta Tisovec a miestnej časti  Rimavská Píla z hydrologického 
hľadiska spadá do povodia rieky Slaná. Hlavným tokom v území Tisovca je rieka Rimava. 
Riečnu sieť v území tvoria jej prítoky. Najvýznamnejšie sú potoky: Pravostranné - Strieborný, 
Furmanec, Rejkovský, Blatný. Ľavostranné - Kačkava, Slávča, Skalička, Losinec, Ľadový, 
Palinový. Katastrálne územie je pramennou oblasťou menovaných tokov a ich prítokov. Rieka 
Rimava pramení v oblasti Slovenské Rudohorie a tečie prevažne severo-južným smerom. 

Verejný vodovod je napojený na vlastné podzemné vody – krasové pramene 
v mezozoickej kryhe severozápadne od Tisovca. Do verejného vodovodu sú využité: 
Periodická vyvieračka v doline Furmanec a typická krasová vyvieračka Teplica s úhrnnou 
výdatnosťou 15-579 l.s-1.V súčasnosti odoberaných 15,2 l.s-1 podzemných vôd predstavuje 
30,4 % z celkových využiteľných zásob podzemných vôd komplexu. 

V údolí potoka Skalička, na pravom brehu v lokalite Šťavica vyviera prameň minerálnej 
vody. Ide o slabo mineralizovanú hydrouhličitanovo-síranovú, vápenato-horečnatú vodu. 
Uhličitú, studenú, hypotonickú. Mineralizácia vody je 2953,6 mg.l-1, obsah CO2 je 2332,2 
mg.l-1, teplota 100C, výdatnosť prameňa je 3,6 l.min-1. Prameň je zachytený a využíva sa na 
pitie a individuálne plnenie do fliaš. 

Pramene Háj č.l-6. v povodí Blatného potoka s povoleným Q=1,6 l.s-1 sú využívané pre 
verejný vodovod Rimavská Píla. Na území mesta a miestnej časti Rimavská Píla mimo 
dosahu verejného vodovodu zabezpečujú tri súkromné vodovody. Rozptýlená zástavba 
a rekreačné zariadenia v k.ú. Tisovec využívajú na zásobovanie pitnou vodou individuálne 
zdroje pitnej vody. Pre zásobovanie priemyslu v meste Tisovec úžitkovou vodou nie je 
vybudovaný jednotný systém. Jednotlivé priemyselné závody majú vlastné úžitkové 
vodovody, ktorých zdrojmi vody sú vodné toky. Nosným systémom v odvádzaní odpadových 
vôd je kanalizačný komplex jednotnej verejnej kanalizácie mesta Tisovec, ktorý zachytáva len 
50 % územia. Časť Rimavskej Píly je odkanalizovaná vybudovanou tlakovou kanalizáciou, 
ktorá je napojená na ČOV v Tisovci. Splaškové vody z ostatných častí intravilánu sú 
likvidované v žumpách a septikoch, resp. zaústené do povrchových miestnych tokov. 
Odpadové vody privádzané kanalizačnou sieťou sú čistené v miestnej mechanicko-biologickej 
ČOV s projektovanou kapacitou 3025 m3.d-1. Recipientom vyčistených odpadových vôd je 
rieka Rimava. Vodnou plochou využívanou pre rekreačné rybárčenie je rybník za Tisovcom 
pri ľavom brehu rieky Rimava je v správe miestnej organizácie Slovenského rybárskeho 
zväzu. Chytá sa tu väčšinou kapor. (Použitá literatúra: 2, zdroj: 1) 
Muráň: Obec je napojená na Muránsky skupinový vodovod, ktorý je zásobovaný 
z prameňov: Tisovec horný a Tisovec dolný. Obcou pretekajú:  Hrdzavý potok, Dolinský 
potok a rieka Muránka. Obec je vlastníkom ČOV, odkanalizovaná časť má cca 1 km. 
Muránska Huta:  Obec je zásobovaná pitnou vodou z prameňa Bobačka. Miestna časť 
Predná Hora má vlastný vodovod. V Muránskej Hute sa nachádza ČOV, ktorá je spoločná pre  
obe časti.  
Muránska Lehota: Obcou preteká Lehotský potok. Na území obce sa nachádzajú dva 
rybníky, ktoré sú vo vlastníctve Slovenského rybárskeho zväzu. Využívajú sa na chov rýb. 
Územie má vlastný vodný zdroj pitnej vody, ktorý je vedený vodovodným potrubím pozdĺž 
celej obce. Zásobuje 91% domácností. V obci nie je vybudovaná ČOV. 



Muránska Dlhá Lúka: Katastrálne územie obce Muránska Dlhá Lúka z hydrografického 
hľadiska patrí do povodia rieky Slaná. Nosným tokom v území Muránska Dlhá Lúka je rieka 
Muránka . Rieka Muránka je pravostranný prítok Slanej s dĺžkou 48,8 km a plochou povodia 
386,1 km². Splaškové vody intravilánu sú likvidované v žumpách a septikoch, resp. zaústené 
do povrchových miestnych tokov, pretože v obci nie je vybudovaná kanalizácia. 
     Michalová, Pohronská Polhora: Tieto obce spadajú do povodia Hrona. Preteká nimi 
potok Rohozná s prítokmi Lipianka,  Varguľa a Lieskový potok. Rohozná sa vlieva do Hrona. 
Obe obce majú vybudované  vlastné vodovody, nemajú vybudované ČOV. 
Čierny Balog, Osrblie, Hronec a Valaská spadajú do povodia Hrona. Hlavnú riečnu os 
územia tvorí Čierny Hron, ktorý pramení pod kopcom Sedmák a do Hrona sa vlieva v obci 
Hronec. Jeho významnejšie prítoky sú Čierny Hron, potok Šaling, potok Brôtovo, Krížne, 
Fastov potok, Vydrovo, potok Veľká dolina, Kamenistý potok, Osrblianka. V obci Čierny 
Balog v údolí Korytárskeho potoka sa nachádzajú 3 minerálne pramene. Dva z nich sú 
zaregistrované. Pramene sú primitívne zachytené v drevených kadluboch. Voda sa dá nabrať 
načrením, prístup k prameňom je zo štátnej cesty Hriňová – Brezno. Voda nie je pre silné 
povrchové znečistenie vhodná na pitie. Ostatné toky spadajú do povodia Slanej. Obec  je 
zásobovaná pitnou vodou  v 80℅ vodovodom, ktorej vlastníkom je Stredoslovenská 
vodárenská spoločnosť. ČOV je majetkom obce a rieši odkanalizovanie  len 1/5 obce. 
Obce Hronec a Osrblie sú  zásobované  pitnou vodou, avšak v oboch chýba kanalizácia.  
Obec Valaská je zásobovaná pitnou vodou  cez Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť a až 
95℅ jej územia je odkanalizované. V obci sú vybudované dve ČOV. Jedna z nich je 
majetkom  obec.  
Sihla: Obec má vybudovaný vodovod, na ktorý je napojených cca 70% domácností. Vlastné 
studne domácnosti využívajú ako doplnkový zdroj vody. Obec nemá vybudovanú kanalizáciu 
ani ČOV. 
Drábsko: Obec je zásobovaná z verejného vodovodu, správcom ktorého je SVS a.s. Banská 
Bystrica, OZ Brezno. V súčasnosti je na verejný vodovod napojených 78,49 % obyvateľstva 
obce. Vodovod je súčasťou skupinového vodovodu Lom nad Rimavicou – Drábsko. Súčasné 
využitie vodných zdrojov má kapacitu Qmin = 0,83 l. s-1 a Qmax = 10,25 l.s -1 (ide o vodné 
zdroje Farárova studnička, Skalník a Vrchlom). Celková dĺžka vodovodnej siete v obci je 
2 278 m profilu. Obec je zásobovaná pitnou vodou v jednom tlakovom pásme. Zdrojom pitnej 
vody v obci sú aj vlastné studne. Obec nemá vybudovanú kanalizáciu ani ČOV.   
 
     Poľnohospodárska pôda    
     Výrazne najväčšiu časť poľnohospodárskej pôdy tvoria trvalo trávnaté porasty, ktoré sa 
využívajú ako pasienky. Prevažuje chov hovädzieho dobytka – druhy na produkciu mlieka, 
ojedinele aj horské mäsové typy bez produkcie mlieka. Dôležitým prvkom je chov oviec, 
z ktorých sa zužitkúva mäso, mlieko a vlna. V časti muránskej planiny je zavedený 
polodivokých chov koní (norik muránskeho typu), ktorý prispieva k udržaniu ekotopu 
horských lúk. Tieto kone sú následne hospodársky využívané pre lesné práce. V menšej miere 
sa tu pestujú obilniny a zemiaky. Pôda je obhospodarovaná menšími súkromnými 
spoločnosťami (pasienkové, urbárske), súkromne hospodáriacimi roľníkmi a v menšej miere 
poľnohospodárskymi podnikmi (bývalé JRD a ŠM).  
 



  Tabuľka 2.2.6.: Využitie pôdneho fondu v rámci katastrov obce 2009 

Kataster Spolu 
Poľnohospodárska pôda (ha) 

Orná pôda Tr. kultúry TTP Spolu 
Čierny Balog 14 710 171 67 2 582 2 820 
Drábsko 477 35 9 393 437 
Hronec 3 515 8 25 417 450 
Michalová 1 433 6 29 166 201 
Muráň 10 315 44 39 1 960 2 043 
Muránska Huta 846 39 6 310 355 
Muránska Lehota 790 45 2 281 328 
Muránska Dlhá Lúka 1865 100 21 587 708 
Osrblie 2 402 25 13 212 250 
Pohronská Polhora 3 577 27 163 470 660 
Sihla 2 683 14 2 307 323 
Tisovec 10 225 131 67 2 470 2 668 
Tisovec – Rimavská Píla 2 118 7 12 1 029 1 048 
Valaská 6 423 16 19 829 864 
Spolu: 61 379 668 474 12 013 13 155 

              Zdroj: OU a MsU 2009 
     
                   Graf 2.2.4: Využitie  poľnohospodárskej pôdy v území MP-ČH  

 
                                               Zdroj: Kataster portál 2009 
 
 

 Výskyt a využitie nerastných surovín 
 
Významnejšie nerastné suroviny sa nachádzajú v obciach: 

Muránska Lehota: Na katastrálnom území obce sa nenachádza žiaden priemyselný závod na 
ťažbu nerastných surovín. Sú však známe náleziská mastenca a hojný je aj výskyt vápenca, 
avšak nie je zistená ich kvalita ani objem. Mastenec sa vyskytuje na odbočke poľnej cesty 
medzi Muránskou Lehotou a Muránskou Dlhou Lúkou. Ide o odkryv, ktorý sa v minulosti len 
veľmi málo využíval na údržbu obuvi pre obyvateľov. Obyčajne sa mastenec používa ako 
prímes pri výrobe papiera, v kozmetike (zubné pasty, púdre, mydlá.....), v chemickom 



priemysle, farmaceutickom priemysle. Vzhľadom k tomu, že okolie obce je charakteristické 
krasom, hojný je výskyt vápenca. Využíva sa v cementárskom priemysle na vápno, cement, 
omietky; v poľnohospodárstve, atď. Keďže dosiaľ neboli zrealizované žiadne pozorovania ani 
laboratórne testy, je ťažké posúdiť kvalitu a množstvo spomínaných surovín. 
Tisovec: V blízkosti Tisovca a Rimavskej Píly sa nachádzajú ložiská drahokovových rúd, rúd 
farebných kovov a železa, ďalej sa tu nachádzajú malé ložiská mastenca, magnezitu, tmavého 
čadiča. 
     V l5.storočí sa tu ťažilo zlato, striebro, meď a železo. K útlmu došlo v 18. storočí. Priamo  
v k.ú.  mesta Tisovec sa nachádza ložisko vysoko percentného vápenca s rozvinutou ťažbou. 
Názov ložiska - Vápenka Tisovec. Zásoby reprezentujú 63 000 kt. Ročná ťažba predstavuje 
400 000t. Ročná výroba vypáleného vápna spoločnosti Calmit s.r.o. Bratislava predstavuje 
cca 100 000 t. Produktmi sú: vápenný hydrát,  mleté vápno, kusové vápno. Časť suroviny sa 
využíva aj ako kamenivo na stavebné účely. Spracovaná surovina sa vyváža aj do zahraničia, 
hlavne do susedného Maďarska, Poľska a Ukrajiny. 
Čierny Balog: V katastri obce Čierny Balog sa nachádza ložisko nerudných surovín: 
dekoračného kameňa – granodioritu. Ložisko Čierny Balog I. je výhradné. Ťažbu zabezpečuje 
firma MAHR s.r.o., Bratislava. V súčasnosti na ložisku ťažba neprebieha. Ide o malé ložisko, 
a preto je jeho využívanie vzhľadom ku kapacite ložiska málo perspektívne. 

 
 Popis a vymedzenie chránených území a území NATURA 2000, ÚSES, územia 

spadajúce pod nitrátovú smernicu 
 
Natura 2000 
Územia európskeho významu – spadá sem celé územie národného parku a malá časť jeho 

ochranného pásma. Chránené vtáčie územie Natura 2000 zaberá 70% územia národného 
parku.  

Do južnej časti územia mikroregiónu (Čierny Balog) zasahuje chránené vtáčie územie 
Poľana. Druhý typ území zaradených do sústavy NATURA 2000 predstavujú osobitné územia 
ochrany (SAC). Do tejto kategórie boli zaradené v území Partnerstva MP-ČH už existujúce 
chránené územia: Dobročský prales, Klenovský vepor a Klenovské Blatá. 
Lokalita:  Dobročský prales – návrh ochrany je z dôvodu výskytu biotopov európskeho 
významu bukových a jedľových kvetnatých lesov a druhov európskeho významu tj. mlok 
karpatský (triturus montandoni), rys ostrovid (lynx lynx), vlk dravý (canis lupus) a medveď 
hnedý (ursus arctos). 
Lokalita: Klenovský Vepor – návrh ochrany je z dôvodu výskytu biotopov európskeho 
významu javorovo – bukových horských lesov, horských smrekových lesov, silikátových 
skalných stien a svahov so štrbinovou vegetáciou, subpanónske travinnobylinné porasty, 
xerotermné kroviny, bukové a jedľové kvetnaté lesy, kyslomilné bukové lesy, lipovo-javorové 
sutinové lesy a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá (bombina variegata), rys 
ostrovid (lynx lynx), netopier obyčajný (myotis myotis), medveď hnedý (ursus arctos) a vlk 
dravý (canis lupus). 
Lokalita Klenovské Blatá – návrh ochrany je z dôvodu výskytu biotopov európskeho 
významu prechodné rašeliniská a trasoviská, horské smrekové lesy, brezové, borovicové 



a smrekové lesy na rašeliniskách, bukové a jedľové kvetnaté lesy a druhu európskeho 
významu: kunka žltobruchá (bombina variegata). 

V Národnom parku Muránska planina  je chránených viac ako 90 druhov rastlín a viac ako 
280 živočíchov. Označené objekty nachádzajúce sa priamo v území Muránska planina. 
Uvádzame všetky objekty, nakoľko sa nachádzajú v Národnom parku Muránska planina. 
Tento je stmeľujúci prvok pre riešené územie. Objekty nenachádzajúce sa priamo v území sú 
dostupné turistickými chodníkmi a trasami a sú využívané (alebo v budúcnosti môžu byť) 
v rámci cestovného ruchu ako atraktivity. 
Prehľad osobitne chránených častí prírody Muránskej planiny: 
* sú označené objekty nachádzajúce sa priamo v území MR. Uvádzame všetky objekty, 
nakoľko sa nachádzajú v Národnom parku Muránska planina. Tento je stmeľujúci prvok pre 
riešené územie. Objekty nenachádzajúce sa priamo v území sú dostupné turistickými 
chodníkmi a trasami a sú využívané (alebo v budúcnosti môžu byť) v rámci cestovného ruchu 
ako atraktivity. 
Národné prírodné rezervácie a prírodné rezervácie: 
Malá Stožka   vápnomilné skalné spoločenstvá na dolomitických vápencoch 
Veľká Stožka   komplex pralesných a skalných spoločenstiev 
Fabova hoľa   horské smrečiny 
Mašianske skalky  reliktné spoločenstvá s borovicou lesnou a smrekovcom 
Zlatnianske skalky komplex reliktných spoločenstiev s borovicou lesnou 

a smrekovcom 
*Nad Furmancom  bukový porast s výskytom Waldsteinia ternata ssp. magicii 
*Poludnica   teplomilné spoločenstvá južných svahov Muránskej planiny 
*Cigánka   teplomilné spoločenstvá skalnatých biotopov  
*Kášter   teplomilné typy spoločenstiev bukových lesov 
*Hrdzavá   komplex skalných a lesných spoločenstiev 
*Javorníková   roklina s prirodzenými lesnými a skalnými spoločenstvami 
*Šarkanica   lesné a lesostepné spoločenstvá 
Zlatnica   roklinovitá dolina s horskými pralesnými spoločenstvami 
*Čertova dolina  roklinovitá dolina s horskými spoločenstvami 
Havrania dolina  neprístupná roklinovitá dolina  
*Šance    teplomilné spoločenstvá južných svahov Muránskej planiny 
Mokrá Poľana   vlhkomilné rastlinné spoločenstvá v krasovom území  
*Suché doly   krasový reliéf s xerotermnými a lúčnymi spoločenstvami 
Bacúšska jelšina  smrekovo-jelšový porast na alúviu rieky Hron 
*Tŕstie    slatinno-rašelinné spoločenstvá nad 1000 m 
*Hradová   xerotermné spoločenstvá, dubové a bukové porasty 
*Zdychavské skalky  spoločenstvo výskytom Sedum annum 
*Hlboký jarok   pestré krasové spoločenstvá fluviokrasovej doliny 
*Rosiarka   rašelinné spoločenstvá horského typu 
Chránený areál 
*Tunel pod Dielikom  antropogénne vytvorený podzemný priestor 
Chránené stromy 
*Jedľa v Hrdzavej  najstaršia jedľa biela na Muránskej planine 
*Sekvojovec obrovský významná cudzokrajná drevina pochádzajúca zo Severnej 
Ameriky 
Jaskyne: v území je evidovaných 290 jaskýň a prieapstí. Najdlhšiu jaskyňou je fluviokrasová 
jaskyňa Bobačka pri Muránskej Hute s dĺžkou viac ako 3000 m, najhlbšou je 100,5 m hlboká 
priepasť Michňová v PR Suché doly. 



Vodopády: na území sa nachádza celkom 32 vodopádov, ktoré sú prírodnými pamiatkami. 
Najvyšší vodopád Kamenárka pri Tisovci je vysoký 10,5 m. 
ÚSES 
     Vzhľadom na mieru ochrany územia a prítomnosť národného parku a CHKO je 
charakteristika ÚSES značne zložitá. Na európskej, národnej a nadregionálnej úrovni do 
územia zasahujú tri významné biocentrá a päť terestrických biokoridorov a jeden hydrický 
biokoridor. Najlepšiu predstavu poskytuje mapa územného systému ekologickej stability 
územia Partnerstva MP-ČH. Z hľadiska regionálnej a miestnej úrovne ÚSES je štruktúra 
územia omnoho zložitejšia. 
 
Mapa 2.2.1.:  ÚSES územia Muránska planina – Čierny Hron 

 
Zdroj: Atlas krajiny 2009 

 
Nitrátová smernica 
     Smernica 91/676/EC o ochrane vodných zdrojov pred znečistením dusičnanmi 
pochádzajúcimi z poľnohospodárstva) je súborom opatrení smerujúcich k zníženiu možností 
znečistenia vodných zdrojov (povrchové aj podzemné) dusičnanmi, ktoré môžu pochádzať z 
minerálnych hnojív, a z hospodárskych hnojív (maštaľný hnoj, hnojovica, močovka) a to 
vtedy, keď sú aplikované v nadmerných dávkach a v nesprávnom čase, alebo keď sú zle 
uskladňované. 
     Na území SR boli vyčlenené nariadením vlády tzv. Zraniteľné oblasti. Podľa tohto 
nariadenia bolo 1546 obcí vyhlásených za územia zraniteľné z hľadiska ochrany vodných 
zdrojov. Poľnohospodárske subjekty hospodáriace v spomínaných územiach sú povinné 
rešpektovať osobitné zásady hospodárenia. 
     V zraniteľných oblastiach sa na základe súboru pôdnych, hydrologických, geografických a 
ekologických parametrov určili pre každý poľnohospodársky subjekt 3 kategórie obmedzení 
hospodárenia:  

kategória A - produkčné bloky s najnižším stupňom obmedzenia hospodárenia  
kategória B - produkčné bloky so stredným stupňom obmedzenia hospodárenia  
kategória C - produkčné bloky s najvyšším stupňom obmedzenia hospodárenia 



     2.3 Popis demografickej situácie 
 

     Tabuľka zachytáva zastúpenie kategórií obmedzenia hospodárenia na pôdach vzhľadom na 
Nitrátovú direktívu v okresoch Brezno, Rimavská Sobota a Revúca v % z poľnohospodárskej 
pôdy. Z nitrátovej mapy Slovenska je zjavné, že celé územie Partnerstva MP-ČH je v území 
zatiaľ nezaradenom do Nitrátovej direktívy. 
 
Tabuľka2.2.7.: Nitrátová smernica v % 

okres 
Kategória pôd 

nezaradené A B C 

Brezno 100,00  -  -  - 

Rimavská Sobota 18,65 74,87 6,11 0,37 

Revúca 31,26 51,21 15,80 1,72 
          Zdroj: Pôdne mapy 2010 

 
 

 
 Počet obyvateľov, populačné vývojové pyramídy 

V území Partnerstva MP-ČH  na rozlohe 61 379 ha žije 20 682obyvateľov (10 541 žien) 
v dvanástich  obciach a meste Tisovec.  Vývoj v jednotlivých obciach územia v porovnaní 
rokoch 2001 až 2008 znázorňuje tabuľka  a graf č. 2.3.1. 
 
    Tab. č.2.3.1: Vývoj počtu obyvateľov 

Názov obce 
Vývoj počtu obyvateľov 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Tisovec 4 198 4 167 4 154 4 116 4 092 4 083 4 091 4 071 
Muránska Huta 210 211 203 209 197 194 198   191 
Muráň 1 241 1 244 1 261 1 258 1 250 1 245 1 243 1 247 
Muránska Lehota 249 246 237 234 225 223 221   216 
Muránska Dlhá Lúka 742 772 772 782 805 828 839   851 
Pohronská Polhora 1 722 1 726 1 710 1 707 1 690 1 672 1 651 1 629 
Michalová 1 374 1 403 1 399 1 391 1 398 1 393 1 401 1 414 
Čierny Balog 5 091 5 068 5 117 5 155 5 198 5 193 5 144 5 185 
Drábsko 259 260 254 246 239 228 223    219 
Sihla 214 213 212 210 202 204 202   193 
Osrblie 379 388 385 384 382 391 388   388 
Hronec 1 151 1 182 1 174 1 162 1 144 1 140 1 170 1 206 
Valaská 3 868 3 893 3 897 3 908 3 890 3 880 3 873 3 872 
SPOLU: 20 698 20 773 20 775 20 762 20 712 20 674 20 644 20 682 

     Zdroj: Štatistický úrad 2009 
 
   



  Graf č.2.3.1: Vývoj obyvateľstva v roku 2001 a 2008 
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Zdroj: Štatistický úrad 2009 

 
     Vývoj počtu obyvateľov z hľadiska celistvosti územia pri porovnávaní rokov 2001 až 2008 
sa javí vyrovnaný. Zníženie počtu obyvateľov vidíme v obciach s počtom obyvateľov cca 
400. Toto zníženie  však na druhej strane vyrovnávajú väčšie obce. Zaujímavé je zistenie, že 
v obci Muránska Dlhá Lúka za obdobie 8 rokov  prišlo k nárastu obyvateľov až o 109 osôb. 
 
Tab. č.2.3.2: Vývoj počtu obyvateľov zo strednodobého hľadiska 

Názov obce 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Čierny Balog 5 061  5 089  5 063  5 092  5 091  5 068  5 117  5 155  5 198  5 193  5 144  5 185  

Drábsko 254  254  275  220  259  260  254  246  239  228  223  219  

Hronec 1 153  1 150  1 151  1 161  1 151  1 182  1 174  1 162  1 144  1 140  1 170  1 206  

Michalová 1 397  1 392  1 390  1 364  1 374  1 403  1 399  1 391  1 398  1 393  1 401  1 414  

Mur. D. Lúka 724  728  733  1 256  1 241  1 244  1 261  1 258  1 250  1 245  1 243  1 247  

Mur. Huta 118  206  218  741  742  772  772  782  805  828  839  851  

Mur. Lehota 241  234  233  209  210  211  203  209  197  194  198  191  

Muráň 1 324  1 238  1 244  247  249  246  237  234  225  223  221  216  

Osrblie 348  331  324  394  379  388  385  384  382  391  388  388  

Pohr.Polhora 1 603  1 611  1 626  1 714  1 722  1 726  1 710  1 707  1 690  1 672  1 651  1 629  

Sihla 189  190  189  223  214  213  212  210  202  204  202  193  

Tisovec 4 254  4 245  4 255  4 228  4 198  4 167  4 154  4 116  4 092  4 083  4 091  4 071  

Valaská 3 840  3 860  3 878  3 854  3 868  3 893  3 897  3 908  3 890  3 880  3 873  3 872  

SPOLU 20 506  20 528  20 579  20 703  20 698  20 773  20 775  20 762  20 712  20 674  20 644  20 682  

 Zdroj: Štatistický úrad 2009 
 
 
 



 Graf. č.2.3.2: Vývoj počtu obyvateľov z krátkodobého hľadiska 

 
                                                         Zdroj: Štatistický úrad 2009 

 
 
     Pri porovnaní jednotlivých  rokov tabuľky a grafu č. 2.3.2 je vidieť mierny nárast počtu 
obyvateľov až do roku 2004, potom nasleduje mierny pokles. Najmarkantnejší nárast je          
v roku 2002, až 75 obyvateľov v území. Z krátkodobého hľadiska vývoja počtu obyvateľov 
územia Partnerstva MP-ČH   je však  zrejmá vyrovnanosť počtu osôb.   
                  
    Tabuľka 2.3.3: Historický vývoj počtu obyvateľov v území 

rok 

Č
ie

rn
y 

 B
al

og
 

D
rá

bs
ko

 

H
ro

ne
c 

M
ic

ha
lo

vá
 

O
sr

bl
ie

 

Po
hr

on
sk

á 
 

Po
lh

or
a 

Si
hl

a 

V
al

as
ká

 

Ti
so

ve
c 

M
ur

áň
 

M
ur

án
sk

a 
 H

ut
a 

M
ur

án
sk

a 
Le

ho
ta

 

M
ur

án
sk

a 
D

lh
á 

Lú
ka

 

SPOLU 

1869 3 490 566 1 666  560 507 1 480 386 1 110 4 190 1 277 484 452 1 028 17 196 

1880 3 880 554 1 460 545 462 1 466 527 1 011 4 222 1 235 419 425 996 17 202 

1890 4 286 595 1 904  634 503 1 707 513 1 269 4 358 1 170 384 415 952 18 690 

1900 4 570 591 2 244   657 591 1 854 460 1 418 4 708 1 187 374 408 811 19 873 

1910 4 863 640 2 145   665 594 1 847 425 2 378 4 550 1 117 353 379 842 20 798 

1921 4 662 667 2 002   533 567 1 728 358 2 065 4 463 1 321 331 352 853 19 902 

1930 5 599 672 2 091   718 759 1 806 342 2 391 4 719 1 291 380 438 877 22 083 

1950 5 732 777 1 884   868 656 1 719 318 1 929 4 461 1 075 482 424 816 21 141 

1961 6 495 800 1 948 1 337 770 1 977 412 4 462 4 736 1 444 382 460 976 26 199 

1970 6 460 697 1 875 1 557 763 1 864 356 5 373 4 615 1 488 301 406 930 26 685 

1980 5 931 473 1 459 1 474 607 1 738 268 4 726 4 843 1 446 194 312 795 24 266 

1991 5 099 287 1 225 1 330 467 1 605 204 3 898 4 430 1 314 138 227 714 20 938 

2001 5 067 219 1 157 1 371 393 1 718 219 3 862 4 215 1 250 212 249 736 20 668 

2007 5 144 223 1 170 1 401 388 1 651 202 3 873 4 091 1243 198 221 839 20 644 

2008 5 185 219 1 206 1 414 388 1 629 193 3 872 4 071 1 247 191 216 851 20 682 
  Zdroj: Štatistický úrad 2009 

 
 



 
Graf 2.3.3: Historický vývoj počtu obyvateľov v území 

 
Zdroj: Štatistický úrad 2009 

 
      Z dlhodobého hľadiska vývoja počtu obyvateľov v území Partnerstva MP-ČH je vidieť 
mierny nárast, ktorý trvá do roku 1970. Po tomto roku počet obyvateľov územia mierne klesá, 
čo však je aj celosvetovým trendom. 

 
 Štruktúra populácie územia podľa produktívnosti a ekonomickej aktivity 

 
     Vekovú štruktúru obyvateľstva územia Partnerstva MP-ČH  k 31.12. 2005, 2006, 2007 a 
2008  dokumentujú vývojové pyramídy – grafy 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7. 

Veková štruktúra obyvateľstva v rokoch  2005 - 2008 
 Graf č.2.3.4:             Graf č.2.3.5:  

           



       
Graf č.2.3.6:            Graf č.2.3.7: 

    Zdroj: Štatistický úrad,2009 
 

      Z aktuálneho grafu č. 2.3.7 vyplýva, že v území Partnerstva MP-ČH sú najpočetnejšími 
vekovými skupinami skupiny obyvateľov od 30 do 34 rokov 1692 (z toho  820 žien), od 25 do 
29 rokov 1538 (z toho 768 žien), od 35 do 39 rokov 1500 (z toho 717 žien), od 40 do 44 
rokov 1467 (z toho 679 žien), od 20 do 24 rokov 1454 (z toho 754 žien), od 50 do 54 rokov  
1434 (z toho 693 žien) ostatné vekové kategórie produktívneho veku dosahujú počet do cca 
1300 osôb. Výrazne zastúpené sú vekové kategórie od 65 do 69 rokov,  od 70 do 74 rokov 
a od 75 do 79 rokov kde počet obyvateľov presahuje 500. Je taktiež zrejmé, že u vekových 
skupín nad päťdesiatpäť rokov jednoznačne dominujú ženy, pričom ich podiel na celkovej 
populácii s pribúdajúcim vekom rastie.   
     Tabuľka 2.3.4 percentuálne vyjadruje zastúpenie obyvateľov územia z pohľadu 
produktivity veku. Z celkového počtu obyvateľov územia je až 69,37% osôb v produktívnom 
veku, pričom najsilnejšia veková skupina je v rozpätí veku 30 až 34 rokov. Pohlavie 
v produktívnom veku je percentuálne vyrovnané. Poproduktívne obyvateľstvo v území má 
13,82% zastúpenie. Predproduktívne obyvateľstvo v území je zastúpené 16,81% mierou. 

 
Tabuľka 2.3.4: Štruktúra obyvateľstva podľa produktívneho veku v území, Partnerstva MP-ČH, rok 
2008 

 
OBYVATEĽSTVO 

predproduktívne produktívne poproduktívne SPOLU 
% % % počet 

Územie 
Partnerstva MP-ČH 

ženy   8,20 34,02  8,74 10 541 
muži   8,61 35,35  5,08 10 141 
spolu 16,81 69,37 13,82 20 682 

         Zdroj: Štatistický úrad,2009  
 



     Tabuľka č.2.3.5 uvádza percentuálne zastúpenie predproduktívneho obyvateľstva, 
produktívneho a poproduktívneho obyvateľstva v jednotlivých obciach. Údaje sú uvedené aj 
jednotlivo za mužov a za ženy. 

Tabuľka 2.3.5: Zloženie obyvateľstva podľa produktívneho veku v obciach Partnerstva MPČH, rok 
2008 

ÚZEMIE PARTNERSTVA
MP-ČH 

po
hl

av
ie

 OBYVATEĽSTVO 
predproduktívne produktívne poproduktívne SPOLU 

% % % počet 

Tisovec 
ženy      7,9 35,4  8,7 2 104 
muži      8,1 35,4  4,5 1 967 
spolu   16,0 70,8 13,2 4 071 

Muránska Huta 
ženy    7,8 33,5 9,9 98 
muži   5,3 36,7            6,8 93 
spolu             13,1 70,2          16,7 191 

Muráň 
ženy   9,78 34,72 6,4 635 
muži 10,82 34,03 4,25 612 
spolu 20,60 68,75 10,65 1247 

Muránska 
Lehota 

ženy   1,85 33,80 10,66 100 
muži   9,25 36,57  7,87 116 
spolu 11,10 70,37 18,53 216 

Muránska Dlhá 
Lúka 

ženy 11,51 30,31 7,87 423 
muži 12,83 33,49 3,99 428 
spolu 24,34 63,80 11,86 851 

Pohronská 
Polhora 

ženy 8,96 34,00 8,04 831 
muži 8,23 36,72 4,05 798 
spolu 17,19 70,72 12,09 1 629 

Michalová 
ženy 8,13 35,36 8,70 738 
muži 8,34 34,51 4,96 676 
spolu 16,47 69,87 13,66 1 414 

Čierny Balog 
ženy 8,54 33,77 8,25 2 621 
muži 8,98 36,41 4,05 2 564 
spolu 17,52 70,18 12,30 5 185 

Drábsko 
ženy 2,28 32,87 18,75 118 
muži 3,19 36,52  6,39 101 
spolu 5,47 69,39         25,14 219 

Sihla 
ženy 7,27 34,19 8,29 96 
muži 7,77 38,34 4,14 97 
spolu           15,04 72,53         12,43 193 

Hronec 
ženy 8,62 32,42 10,61 623 
muži 6,88 34,84  6,63 583 
spolu 15,5 67,26 17,24 1 206 

Osrblie 
ženy 5,41 31,98 10,05 184 
muži 6,18 40,46 5,92 204 
spolu 11,59 72,44 15,97 388 

Valaská 
ženy 7,46 33,83 9,58 1970 
muži 8,60 33,78 6,75 1902 
spolu 16,06 67,61 16,33 3 872 

          Zdroj: Štatistický úrad, 2009 
 
      Územie Partnerstva MP-ČH  ako celok má vyrovnaný stav obyvateľstva – nie je tu ani 
mimoriadny prírastok, ani úbytok obyvateľstva. To svedčí o tom, že tu nie je prestarnuté 



obyvateľstvo v prevahe, hoci mladí ľudia odchádzajú za prácou mimo regiónu, nie je to tak 
značné ako v iných častiach Slovenska. Obyvateľov v produktívnom veku je asi 70%, čo je 
pozitívny ukazovateľ. V žiadnej obci produktívne obyvateľstvo neklesá pod 50%. Je 
predpoklad, že v budúcnosti  počet obyvateľov  v produktívnom veku bude narastať, keďže sa 
bude zvyšovať veková hranica odchodu do dôchodku.  
 

 Trendy vo vývoji jednotlivých vekových kategórií 
 
              Tabuľka  2.3.6 Vývoj podielu jednotlivých vekových skupín podľa produktivity  za 12 rokov 

rok 0 - 14 15 - 59M/54Ž 60+ M/55+ Ž 
počet percentá počet percentá počet percentá 

1997 3 712 18,74  11 648 58,81  4 422 22,33 
1998 3 724 18,80  11 683 58,99  4 393 22,18 
1999 3 708 18,72  11 727 59,21  4 411 22,27 
2000 3 681 18,59  11 815 59,66  4 410 22,27 
2001 3 717 18,77  11 973 60,45  4 266 21,54 
2002 3 681 18,59  12 017 60,68  4 303 21,73 
2003 3 646 18,41  12 052 60,85  4 305 21,74 
2004 3 765 18,13 12 551 60,45 4 446 21,41 
2005 3 640 17,57 12 600 60,83 4 472 21,59 
2006 3 551 17,17 12 629 61,08 4 494 21,73 
2007 3 507 16,98 12 600 61,03 4 537 21,97 
2008 3 475 16,80 12 630 61,06 4 577 22,13 

                              Zdroj: Štatistický úrad 2009 

                    Graf 2.3.8: Vývoj vekových skupín obyvateľstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                          
                                     Zdroj: Štatistický úrad 2009 
 
      Z hľadiska rozdelenia obyvateľstva podľa vekových skupín produktivity vývoj za 
posledných 12 rokov vypovedá o tom, že skupina poproduktívneho obyvateľstva je stabilná 
na úrovni 22% podielu z celkového počtu obyvateľov. Naproti tomu podiel  
predproduktívneho obyvateľstva klesá, za sledované obdobie bol pokles o 2,1%. O tento 
rozdiel sa zväčšila skupina obyvateľstva v produktívnom veku. Aj nasledovná tabuľka a graf 
vypovedá o negatívnom vývoji pomeru obyvateľstva v poproduktívnom a predproduktívnom 
veku. 
 



                              Tabuľka 2.3.7 Vývoj Indexu starnutia obyvateľstva v území 
rok Index starnutia 

1997 169,13 
1998 167,96 
1999 168,96 
2000 169,80 
2001 164,77 
2002 166,90 
2003 168,07 
2004 169,48 
2005 174,82 
2006 179,23 
2007 172,68 
2008 184,89 

                                                                                     Zdroj: Štatistický úrad 2009 

 

                              Graf 2.3.9: Vývoj Indexu starnutia v území 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                      Zdroj: Štatistický úrad 2009 

              

 Trendy v demografických pohyboch, ich príčiny 

         Prirodzený prírastok obyvateľstva má mierne klesajúci charakter. Znamená to, že 
územie Partnerstva MP-ČH kopíruje menšiu pôrodnosť v štáte. Tabuľka 2.3.8 uvádza vývoj 
za posledné roky. 

   Tabuľka 2.3.8: Prirodzený prírastok vývoj a porovnanie s BB krajom a SR 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Narodení 205 204 244 216 229 204 209 212 
Zomretí 291 280 276 297 287 272 293 267 
Prírastkové saldo absolútne -86  -76  -32  -81  -58  -68  -84  -55  
MP-ČH relatívne saldo -4,15  -3,66  -1,54  -3,90  -2,80  -3,29  -4,07  -2,66  
BB kraj relatívne saldo -1,86  -1,63  -1,49  -1,01  -1,34  -1,44  -1,39  -0,98  
SR relatívne saldo -0,16  -0,13  -0,10  0,35  0,18  0,11  0,11  0,78  

  Zdroj: Štatistický úrad 2009 



 Graf 2.3.10: Pohyb obyvateľstva,  vývoj2001-2008 

   Zdroj: Štatistický úrad 2009     

 Graf 2.3.11: Prirodzený prírastok absolútny, vývoj 2001-2008 

 
           Zdroj: Štatistický úrad 2009 

  Graf 2.3.12: Prirodzený prírastok, vývoj 2001-2007 a porovnanie s BB krajom a SR 

           Zdroj: Štatistický úrad 2009 
 



     Migrácia obyvateľstva územia Partnerstva MP - ČH je spracovaná formou sčítania údajov 
po jednotlivých obciach, čiže sa jedná o kumulovanú migráciu, ktorá nezodpovedá presne 
absolútnej migrácii vo vzťahu k územiu Partnerstva MP - ČH ako celku.  
 
Tabuľka 2.3.9: Migrácia a celkový pohyb obyvateľstva územia Partnerstva  MP-ČH, vývoj2001-2008 

 Prisťahovaní spolu Vysťahovaní spolu Prír.(-úbyt.) sťah. Celkom prír.(-úbyt.) 
Roky spolu muži ženy spolu muži ženy spolu muži ženy spolu muži ženy 
2001 353 143 210 258 126 135 81 19 62 -5 -28 23 
2002 423 206 217 272 121 151 151 85 66 75 32 43 
2003 335 169 166 301 135 166 34 34 0 2 10 -8 
2004 334 157 177 266 114 152 68 43 25 -13 6 -19 
2005 350     342     8 9 -1 -50 -46 -4 
2006 347     317     30 40 -10 -38 -5 -33 
2007 346     292     54 43 11 -30 -3 -27 
2008 363     270     93 55 38 38 41 -3 

       Zdroj: Štatistický úrad 2009 
 
     Migráciu v rámci územia Partnerstva MP - ČH  nie je možné popísať presne bez 
zavádzajúcich údajov, a to z toho dôvodu, že územie Partnerstva MP - ČH zasahuje do troch 
okresov. Je možné získať údaje o prisťahovalectve a vysťahovalectve v jednotlivých 
okresoch. Nie je ale možné zistiť, koľko z vysťahovaných – napríklad z okresu Brezno, z obcí 
Michalová a Pohronská Polhora, Čierny Balog, Sihla, Drábsko, Valaská, Hronec a Osrblie  – 
sa prisťahovalo do Tisovca, alebo Muráňa, a tak vlastne zostali v území. Sčítaním dát za 
jednotlivé obce, by vznikli zavádzajúce čísla, nezodpovedajúce skutočnému stavu. Migráciu 
obyvateľstva územia Partnerstva MP - ČH zaznamenáva po sčítaní údajov poskytnutých 
Štatistickým úradom nasledovná tabuľka. 
 Graf 2.3.13: Vývoj pohybu obyvateľstva migráciou za roky 2001-2008 

               Zdroj: Štatistický úrad 2009 
 



     

       Graf 2.3.14: Migračné saldo relatívne, vývoj 2001-2008 

                                                                                                                          Zdroj: Štatistický úrad 2009 

 
 
     Znižovanie počtu obyvateľov v niektorých obciach je zapríčinené nedostatkom pracovných 
príležitostí v území. Obce, v ktorých zaznamenávame prírastok obyvateľstva evidujú väčší 
počet občanov rómskeho etnika s príznačnou zvýšenou mierou pôrodnosti.   
 

 Národnostné a etnické zloženie obyvateľstva 
 
      Tabuľka 2.3.10 znázorňuje podiel jednotlivých menšín na území Partnerstva MP - ČH 
v roku 2009 podľa údajov poskytnutých Štatistickým úradom SR. Na celom území 
Partnerstva MP - ČH prevažuje obyvateľstvo slovenskej národnosti, ostatné národnosti sú 
zastúpené zanedbateľne, okrem rómskeho etnika, ktoré je zastúpené 3% z celkového počtu 
obyvateľov, čo nie je najpresnejší údaj pretože Rómovia sa všetci nehlásia k rómskej  ale 
k slovenskej národnosti. Zastúpenie rómskeho etnika je výrazné v obciach  Muráň – 330 osôb, 
MDL – 350 osôb, Pohronská Polhora – 120 osôb, Čierny Balog – 580osôb, Hronec – 168 
osôb, Valaská – 418osôb a v meste Tisovec – 370 osôb.  Počet rómskeho etnika má stúpajúcu 
tendenciu. Ohrozením môže byť riziko nízkeho alebo žiadneho vzdelania a z toho 
vyplývajúca nízka životná úroveň, sociálna odkázanosť, chorobnosť, nedostatočné hygienické 
návyky, drobné krádeže, kriminalita, závislosti  atď. Konflikty v jednotlivých obciach neboli 
zatiaľ výrazné, aj keď v obciach Čierny Balog, Muráň, Muránska Dlhá Lúka a  Tisovec bola 
badateľná nespokojnosť s občasným neprispôsobivým správaním. V niektorých obciach kde 
je zvýšý počet rómskeho etnika chýbajú komunitné centrá. 

 
 
 

 



  Tab. 2.3.12: Zloženie obyvateľstva podľa národnostnej príslušnosti k 31.12.2008 
Národnosť Spolu 
Slovenská 19 650 
Maďarská 67 
Rómska 722 
Rusínska 0 
Ukrajinská 5 
Česká 104 
Nemecká 2 
Poľská 6 
Chorvátska 0 
Srbská 2 
Ruská 0 
Židovská 0 
Ostatné, nezistené 124 
Spolu 20 682 

                                                                                                          Zdroj: Štatistický úrad 2009    
 
 
                   Graf 2.3.15: Štruktúra obyvateľstva podľa národností 

 
                                                                                                    Zdroj: Štatistický úrad 2009 

 
 

 Vierovyznanie 
 
      V území Partnerstva MP - ČH celkove prevažujú veriaci hlásiaci sa k rímskokatolíckej 
cirkvi v celkovom počte 15 055 veriacich. Početné zastúpenie tu má aj evanjelická cirkev 
augsburského vyznania v celkovom počte 1 953 veriacich. Ostatné cirkvi sú zastúpené 
zanedbateľne. Nachádza sa tu významnejšia skupina ľudí bez vyznania 2 949 obyvateľov 
územia. Toto ovplyvnila situácia v Tisovci, kde je situácia odlišná: najpočetnejšia je skupina 
ľudí bez vyznania v počte 1 458, prevažujú veriaci evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 
v počte 1 371. Ostatné cirkvi a náboženské skupiny sú tak isto málo zastúpené. Početnosť 
obyvateľstva sledovaného územia jednotlivých cirkví je vyjadrená  v tabuľke 2.3.13. 
 



 
       Tab. 2.3.13: Zloženie obyvateľstva územia MP-ČH podľa vierovyznania v roku  2001 
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Čierny Balog 4 724 0 6 2 20 0 1 10 0 9 4 221 69 

Drábsko 201 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 9 4 

Hronec 895 0 8 1 30 0 1 0 1 10 20 182 9 

Michalová 1 263 0 0 2 22 0 0 0 0 0 11 65 8 

Muráň 1 064 0 13 1 73 1 0 0 0 0 1 76 21 

Muránska Huta 142 0 8 1 17 0 0 0 0 0 4 35 5 

Muránska Lehota 210 0 0  11 0 0 0 0 0 0 14 14 

Muránska D. Lúka 447 14 0 1 227 1 1 0 0 2 0 35 8 

Osrblie 370 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 16 1 

Pohronská Polhora 1 613 0 1 1 15 1 0 0 0 3 0 47 37 

Sihla 206 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 

Tisovec 1 245 0 18  1 371 3 16 6 2 5 30 1 458 61 

Valaská 2 675 0 31 7 162 1 5 9 1 28 11 784 148 

SPOLU: 15 055 14 91 17 1 953 7 24 25 4 57 81 2 949 390 
       Zdroj: Štatistický úrad, 2001 

 
                          Graf 2.3.16: Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania v rok 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Zdroj: Štatistický úrad, 2001 



 
 Vzdelanostná úroveň – stupeň aj druhy, vývojové trendy vo vzdelanosti 

 
      V území Partnerstva MP - ČH  je najviac zastúpené odborné vzdelanie s maturitou v počte 
3 048 obyvateľov, alebo bez maturity v počte 5 448 obyvateľov, alebo vysokoškolské 
technické 210 obyvateľov a ekonomické vysokoškolské vzdelanie 94 obyvateľov – najmä 
v obciach. Na toto vzdelanie poukazujú aj oblasti hospodárstva, kde sú obyvatelia prevažne 
zamestnaní. Zloženie obyvateľstva podľa dosiahnutého vzdelania vyjadruje tabuľka č. 2.3.14. 
Mesto Tisovec má podstatne väčšie zastúpenie vzdelania humanitného charakteru, ako obce. 
Ukazovateľ vysokoškolského vzdelania je priaznivý v porovnaní s inými vidieckymi regiónmi 
Slovenska. V území Partnerstva MP-ČH dosiahlo 811 obyvateľov vysokoškolské vzdelanie. 
Vzdelanostná úroveň sa v niektorých obciach zvyšuje inde znižuje niektoré stredné školy sa 
viac orientujú na poskytovanie služieb, prispôsobujú sa potrebám územia. V súčasnosti  
nedokážeme exaktne určiť vývoj vzdelania, no trendy a tvrdá konkurencia pracovného trhu 
núti ľudí k celoživotnému vzdelávaniu. 
   
Tab. 2.3.14: Zloženie obyvateľstva podľa dosiahnutého vzdelania po obciach v roku 2001 
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Základné 1 396 93 329 311 338 55 60 246 121 458 67 985 782
Učňovské (bez maturity) 1 426 40 270 326 254 40 87 136 143 426 51 1 073 935
Stredné odborné (bez maturity) 18 2 20 26 17 4 – 9 2 12 4 57 70
Úplné stredné učňovské (s 
maturitou) 282 6 52 73 49 11 17 25 24 91 11 169 263

Úplné stredné odborné (s 
maturitou) 578 16 172 240 163 39 17 74 32 196 27 852 642

Úplné stredné všeobecné 83 4 36 28 39 11 7 22 5 36 23 151 126
Vyššie 17 – 6 – 3 – 1 2 2 1 – 7 28
Vysokoškolské bakalárske 10 – 1 2 – – 1 1 2 3 – 10 15
Vysokoškolské magisterské, 
inžinierské, doktorské 117 7 50 45 75 10 4 24 4 43 5 161 195

Vysokoškolské doktorandské – – 3 1 1 2 – 1 – 2 – 9 7
Vysokoškolské spolu 127 7 54 48 76 12 5 26 6 48 5 180 217
Vysokoškolské podľa zamerania:   
- univerzitné 55 6 13 20 29 12 4 11 1 28 2 91 106
- technické 32 – 16 17 14 – 1 10 1 11 – 47 61
- ekonomické 13 – 5 7 7 – – 1 2 2 – 19 38
- poľnohospodárske 19 1 15 2 24 – – 1 2 2 2 19 8
- ostatné 8 – 5 2 2 – – 3 – 5 1 4 4
Ostatní bez udania školského 
vzdelania 48 – 11 6 15 3 – 7 1 41 – 18 57

Ostatní bez školského vzdelania 18 13 6 3 7 – 1 22 1 6 2 5 7
Deti do 16 rokov 1 074 38 201 310 289 37 54 167 56 403 49 718 735

Úhrn 5 067 219 1 157 1 371 1 250 212 249 736 393 1 718 219 4 215 3 862
Zdroj: Štatistický úrad , 2001 

 
 



                   Graf 2.3.17 Zloženie obyvateľstva podľa dosiahnutého vzdelania 

 
                                            Zdroj: Štatistický úrad , 2001 

 
 Prehľad zručností obyvateľstva 

 
      Prehľad zručností obyvateľov územia Partnerstva MP-ČH  spracované podľa jednotlivých 
obcí a mesta Tisovec: 
 
  Tabuľka 2.3.15: Prehľad zručností obyvateľstva územia Partnerstva MP-ČH 
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pečenie perníkov, zákuskov x x x x x x x x x x x x x 
rezbárstvo x x    x x x   x  x 
stolárstvo x x x x x        x 
včelárstvo x x      x   x x  
výroba hudobných nástrojov      x x       
hra na hudobné nástroje x     x x      x 
výtvarníctvo x       x      
keramika   x x x         
aranžovanie x        x x    
spracovanie kožušín x x      x      
výroba suvenírov x    x x  x      
košikárstvo  x x    x x       
murovanie krbov x             
vyšívanie x x    x x x x x x x x 
háčkovanie x x    x x x x x x x x 
paličkovanie x          x x  
krajčírstvo x x      x      



     2.4.  Popis spoločenských, inštitucionálnych, kultúrnych a historických  
            zdrojov 
 

reštaurátorstvo x             
chov koní x x   x x x  x     
speleológia x             
jazykové znalosti x x            
kováčstvo   x x x      x x x 
maliarstvo   x x x x x      x 
zámočníctvo x             
maľovanie kraslíc         x x    
výroba bábok, handr. hračiek x       x     x 
výroba mliečnych produktov x     x x x x x    
výroba bryndze x             
ovčiarstvo x     x x x     x 
výroba drevených šindľov   x x x    x x    
ľudové rozprávačstvo x     x x       
tkanie  x    x x  x x   x 
umel. zlatníctvo        x      
chov dobytka  x       x x x    
kamenárstvo         x x    
agroturistika     x x x  x x    

Zdroj: OU a MsU 2009 
 
 
 

 
 

 Situácia v školstve, zdravotníctve, sociálnych a iných verejných službách 
 
      Základné školy  
      Základné školy sú len v šiestich obciach sledovaného územia: ZŠ Čierny Balog, Špeciálna 
ZŠ Muránska Dlhá Lúka, ZŠ Muráň – pre žiakov z obcí: Muráň, Muránska Huta, Muránska 
Lehota. ZŠ Pohronská Polhora - pre žiakov z obcí: Michalová, Pohronská Polhora, ZŠ 
Valaská pre obce Valaská, Hronec a Osrblie, ZŠ a základná umelecká škola Tisovec, ZŠ 
špeciálna v Čiernom Balogu a ZŠ a špeciálna internátna škola vo Valaskej. V Tisovci je 
zaznamenaný úbytok žiakov ZŠ – najmä na 2. stupni. Žiaci (nadanejší, s lepším prospechom) 
odchádzajú na osemročné bilingválne gymnázium v meste a tam končia povinnú školskú 
dochádzku. Tak isto aj žiaci z ostatných obcí sledovaného územia si plnia povinnú školskú 
dochádzku aj na osemročných gymnáziách v Tisovci a v Brezne. Tu úbytok nie je tak 
viditeľný. Zo ZŠ v Pohronskej Polhore odchádza v piatom ročníku každoročne priemerne 10 
detí do Brezna, kde končia povinnú školskú dochádzku v špecializovaných športových 
triedach základných škôl, alebo na osemročnom gymnáziu. Ročne je takto mimo sledované 
územie v priemere 40 žiakov (10%) ZŠ. Územie Partnerstva MP-ČH nezaznamenáva pokles 
počtu žiakov základných škôl. Údaje sú uvedené v tabuľke 2.4.1.  
 
 



Tabuľka 2.4.1: Počet žiakov v ZŠ  
Obec 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Tisovec 402 428 401 405 396 
Muráň 183 190 186 194 182 
Muránska Huta – – – – – 
Muránska Lehota – – – – – 
Muránska D. Lúka 40 42 47 49 46 
Pohronská Polhora 324 333 315 297 286 
Michalová – – – – – 
Čierny Balog 490 493 459 409 405 
Drábsko – – – – – 
Sihla – – – – – 
Osrblie – – – – – 
Hronec – – – – – 
Valaská 459 438 434 430 421 
Spolu 1 898 1 924 1 842 1 784 1 736 

             Zdroj: Obecné úrady, MsU Tisovec, 2009 
 
     Stredné školy 
     Stredné školy sa v území Partnerstva MP-ČH nachádzajú  v meste Tisovec.  Po revolúcii 
vzniklo v meste  Evanjelické cirkevné bilingválne gymnázium Jeho základom boli bohaté 
tradície evanjelických základných škôl  od  18. storočia. V r. 1938 -1953 tu existovala stredná 
škola.  V školskom roku 2009/2010 navštevuje gymnázium 320 študentov. Výučba  v EGT je 
v anglickom jazyku, čo umožňuje študentom vysoké uplatnenie sa v ďalšom štúdiu na 
vysokých školách doma aj v zahraničí. Anglický jazyk vyučujú prevažne lektori z USA 
a preto má EGT vysoký kredit na celom Slovensku. 
     V meste pôsobí  aj Stredná odborná škola Tisovec. Jej začiatky siahajú do r. 1951, keď sa 
tu vyučoval odbor hutnícky, neskôr chemický. V škole sa v súčasnej dobe vyučujú tri odbory  
2675600 – elektrotechnika, 2381600- strojárstvo a do prvého ročníka v školskom roku 
2007/2008 bol zaradený aj nový odbor- 6324600 - manažment regionálneho cestovného 
ruchu. Na tento odbor v školskom roku 2009/2010 nastúpilo 50 študentov.   
     Pre územie Partnerstva MP-ČH predstavujú študenti odboru cestovného ruchu príležitosť 
naštartovať novú rozvojovú etapu  s využitím odborného vzdelania. Absolventi študijného 
odboru budú pripravení pre prax na strednom a vyššom stupni manažmentu regionálneho 
cestovného ruchu. Uplatnia sa v územných organizáciách cestovného ruchu, turistických 
informačných centrách, v sprievodcovskej činnosti, v animačných a kongresových službách, v 
orgánov miestnej regionálnej samosprávy, verejnej a štátnej správy na úseku cestovného 
ruchu. 
                    Tabuľka 2.4.2: Počet študentov stredných škôl v Tisovci 

Názov SŠ 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 
EGT 314 315 317 320 320 

SOŠ 214 244 206 196 196 

SOŠ/ odbor 
manažment CR – – – 50 50 

Spolu 528 559 523 566 566 

                                                                                         Zdroj: EGT,SOŠ Tisovec, 2009 



     Zdravotníctvo   
     Zdravotná starostlivosť v obciach a meste Tisovec je prevažne zastúpená ambulantnou 
starostlivosťou všeobecného lekára a stomatológa. Geografické sieťovanie ďalšej ambulantnej 
a lôžkovej starostlivosti je riešené v okresných NsP a to v Brezne, Hnúšti, Revúcej 
a Rimavskej Sobote.  Dostupnosť RZP je zabezpečené spádovo v obci Lom nad Rimavicou 
a v meste Tisovec. V riešenom území majú prevádzku štyri lekárne. 

 
 Tabuľka 2.4.2 Prehľad zdravotnej starostlivosti v obciach 

Obec 
Ambulancie 

Lekárne všeobecného 
lekára pediatrická stomatologická gynekologická interná 

Tisovec x x x x  x 
Muráň x x x    
M. Huta       
M. Lehota       
Muránska D.L.       
Pohronská Polhora x x    x 
Michalová   x  x  
Čierny Balog x x x x  x 
Drábsko       
Sihla       
Osrblie       
Hronec x  x    
Valaská x x x   x 

    Zdroj: OU a MsU 2009 
 
     V meste Tisovec je zabezpečovaná zdravotná starostlivosť ambulanciami všeobecného 
lekára, stomatológa a pediatra. Taktiež lekáreň zabezpečuje služby pre obyvateľov. V Tisovci  
sídli aj Rýchla zdravotná služba. V prípade poskytnutia inej odbornej zdravotnej starostlivosti 
občania využívajú služby nemocníc a polikliník v Hnúšti, v Rimavskej Sobote,  v Brezne a v  
Revúcej.  
     V obciach Muránska Huta, Muránska Lehota a Muránska Dlhá Lúka nie je poskytovaná 
zdravotná starostlivosť, občania využívajú  ambulantné služby všeobecného lekára, 
stomatológa a pediatra obce Muráň a v okresnom meste Revúca.  
     V obciach  Sihla a Drábsko  nie je poskytovaná zdravotná starostlivosť. Občanov ošetria 
v susednej obci Lom nad Rimavicou kde sa nachádza ambulancia všeobecného lekára 
a stomatologická ambulancia. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje všeobecný lekár dvakrát 
do týždňa v utorok, štvrtok a stomatológ v stredu. Za pediatrom a gynekológom dochádzajú 
občania do Čierneho Balogu. Od 1.1.2006 Nemocnica s poliklinikou Brezno zabezpečuje pre 
okolité obce 24 hodinovú Rýchlu zdravotnú službu.  
     V obci Čierny Balog zabezpečuje zdravotnú starostlivosť zdravotné stredisko v rozsahu 
služieb obvodnej, stomatologickej, gynekologickej a pediatrickej ambulancie. Lieky 
a zdravotný materiál zabezpečuje lekáreň. V obci pôsobí agentúra domácej ošetrovateľskej 
služby. V obci Pohronská Polhora zabezpečuje zdravotnú starostlivosť ambulancia 
obvodného lekára a pediatrická ambulancia. Nachádza sa tu aj lekáreň. V obci  Michalová 
zabezpečuje zdravotnú starostlivosť interná ambulancia a stomatologická ambulancia.  V obci  



Valaská je zabezpečovaná zdravotná starostlivosť zdravotným strediskom, ambulanciami 
stomatológa, pediatra a obvodného lekára. Nachádza sa tu aj lekáreň. V obci Osrblie ordinuje 
všeobecný lekár  jedenkrát  do týždňa. V prípade poskytnutia inej odbornej zdravotnej 
starostlivosti občania musia navštíviť obec Hronec, Valaskú alebo okresné mesto Brezno. 
V obci Hronec je zabezpečovaná zdravotná starostlivosť zdravotným strediskom, 
ambulanciami všeobecného lekára a stomatológa.  
 
     Sociálne služby 
     Sociálne služby  majú za cieľ pomôcť občanom zo sociálne slabších  vrstiev prekonať, 
alebo zmierniť hmotnú núdzu, alebo sociálnu núdzu, v ktorej sa ocitli. Sociálne služby 
v území Partnerstva MP-ČH zabezpečujú  obce v zmysle Zákona č.448 / 2008 Z.z. 
o sociálnych službách, na základe potrieb obyvateľov. Sociálnu pomoc zabezpečujú 
organizácie, ďalej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti BBSK SR, mimovládne organizácie 
a cirkev. Starostlivosť o seniorov a zdravotne postihnutých občanov je zabezpečená 
v zariadeniach DD a DSS v obciach Valaská, Drábsko a v meste Tisovec. V obciach kde je 
vyšší počet rómskych spoluobčanov sú zriadené komunitné centrá a sociálne služby poskytujú 
terénni sociálni pracovníci s asistentmi. Súčasný stav komunitných centier a terénnych 
sociálnych pracovníkov je nepostačujúci.  
     Mesto Tisovec zabezpečuje opatrovateľskú službu pre zdravotne postihnutých občanov 
a seniorov, stravovanie a  sociálnu pôžičku. Mesto je zriaďovateľom  ZO klubu dôchodcov, 
ZO  zväzu telesne postihnutých, ZO slovenského zväzu zdravotne postihnutých a  pracoviska 
terénnej sociálnej práce. Od mája r. 2006 zabezpečuje aj činnosť  Komunitného centra 
„Škola“ na Rimavskej Píle a Materské centrum Stonožka je otvorené od decembra 2005. 
      Obec  Muráň a Pohronská Polhora zabezpečuje opatrovateľskú službu pre zdravotne 
postihnutých občanov a seniorov. V obci Muráň funguje terénna sociálna práca. Obce 
Muránska Lehota, Muránska Huta, Muránska Dlhá Lúka, Michalová, Osrblie, Sihla 
a Drábsko zatiaľ neposkytujú sociálne služby v Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách.  
     Obec Hronec zabezpečuje opatrovateľskú službu pre zdravotne postihnutých občanov 
a seniorov, organizuje spoločné stravovanie. 
     Obec Valaská zabezpečuje opatrovateľskú službu pre zdravotne postihnutých občanov 
a seniorov, je zriaďovateľom azylového centra pre bezdomovcov. 
     V meste Tisovec a obci Valaská sa nachádzajú detské domovy. V detských domovoch sú 
umiestnené deti vo veku od 3 do 25 rokov. Je im poskytovaná výchovná, sociálna a zdravotná 
starostlivosť v zariadení ale aj v profesionálnych rodinách. Detský domov vo Valaskej má 
svoju obytnú jednotku aj v obci Čierny Balog.  
 V obci Čierny Balog je zabezpečovaná opatrovateľská služba jednak obcou 
a čiastočne občianskym združením Paradiso, funfuje tu terénna sociálna práca, obec má 
zriadené Komunitné centrum, ktoré vyvíja rôznu činnosť- so zdravotne postihnutými, 
s minoritou, občanmi v dôchodkovom veku. 
     VUC Banská Bystrica je zriaďovateľom domova pre seniorov  a špecializovaných 
zariadení  v meste Tisovec a v obci Hronec. Oba zariadenia poskytujú služby  pre seniorov, aj     
klientov s duševnými poruchami a poruchami správania, prevažne so zameraním na 
demencie. Klientmi sú poberatelia starobných alebo invalidných dôchodkov. Predmetom 



činnosti oboch zariadení je poskytovanie komplexných sociálnych služieb ako stravovanie, 
bývanie, zaopatrenie a iné služby v rozsahu – poradenstvo, záujmová činnosť, kultúrna 
činnosť, pracovná terapia, rehabilitačná činnosť, rekreačná činnosť, úschova cenných vecí.     
     V obci Drábsko sú poskytované služby pre ženy s mentálnym postihnutím v domove 
sociálnych služieb, kapacita zariadenia je 32 klientiek. V Prednej Hore sa nachádza Odborný 
liečebný ústav psychiatrický, n.o.. 
Hlavný predmet činnosti OLÚP n. o., Predná Hora je poskytovanie zdravotnej starostlivosti – 
liečba závislostí všetkých druhov a liečba psychických porúch s pridruženou TBC. 
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je realizované v rámci ústavnej lôžkovej starostlivosti a 
v rámci psychiatrickej ambulancie. OLÚP n. o., Predná Hora ďalej v rámci povolenia 
vykonáva spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (laboratórium), výrobu stravy v rámci 
liečebnej výživy a stravovania. Vykonáva publikačnú, prednáškovú, edukačnú činnosť a 
prevádzkové činnosti spojené s výkonom hlavnej činnosti. 
 
     Iné verejné služby  
     V meste Tisovec sú najviac zastúpené služby verejnosti. Samotné mesto zabezpečuje 
evidenciu obyvateľov, budov, služby stavebného a matričného úradu, sociálne služby, služby 
mestskej polície, školstva. Prevádzku má v meste aj Slovenská pošta V Tisovci pôsobí 
informačné stredisko poskytujúce informácie turistom a návštevníkom mesta. Prevádzková 
doba informačného strediska je obmedzená, informácie poskytuje počas pracovného týždňa 
a počas víkendov je služba nedostupná.  
     Turistické informačné stredisko poskytuje na požiadanie svoje služby v obci Muráň  a jeho 
zriaďovateľom ja Národný park Muránska planina. V septembri  r.2008 bola zriadená aj 
Informačná kancelária v lokalite sedla Zbojská, kde je služba  návštevníkom poskytovaná 
denne.  
     Nezisková organizácia VYDRA (vidiecka rozvojová agentúra) pôsobiaca v obci Čierny 
Balog poskytuje informácie  pre návštevníkov obce Čierny Balog, Lesníckeho skanzenu, 
Čiernohronskej železnice v dvoch TIK (ubytovanie, služby, stravovanie, turistické atrakcie, 
programy pre deti a pod.). 
     Vo všetkých obciach územia Partnerstva MP-ČH sú poskytované služby obecných úradov 
(matrika) a vo väčších obciach matrika aj služby Slovenskej pošty, ktoré zabezpečujú 
prevádzku  pre malé obce ( pošta sa nenachádza v obciach  Muránska Huta, Muránska Lehota, 
Sihla, Drábsko). Vo väčších obciach služby veriacim poskytujú farské úrady. V území je 
dostatočná sieť obchodov, hlavne súkromné  potraviny a zmiešané obchody, potravinové 
reťazce sú výraznejšie zastúpené v meste Tisovec a Čierny Balog.  
     V území Partnerstva MP-ČH je silne zastúpený mimovládny sektor, aktívnych je tu 
množstvo neziskových organizácií zameraných na rozvoj cestovného ruchu, na kultúrnu, 
športovú činnosť, ochranu prírody, prácu s etnikom a sociálnu pomoc. Významnejšiu úlohu 
v poskytovaní sociálnej pomoci zohráva Komunitné centrum, n.o. Čierny Balog, Komunitné 
centrum Tisovec v miestnej časti Rimavská Píla a Komunitné centrum v Muráni. V území 
pôsobí Materské centrum Tisovec, ktorého zriaďovateľom je VOKA BB.   
 
 



 Prehľad a opis inštitúcií pôsobiacich v území – na miestnej, regionálnej aj národnej 
úrovni, ak sú tieto lokalizované v území, vrátane obecných úradov a pod. Popis ich 
úlohy vo verejno-súkromnom partnerstve (MAS) alebo spoluprácu s verejno-
súkromným partnerstvom (MAS) 

     
 Nasledovná tabuľka mapuje prehľad inštitúcií pôsobiacich v území Partnerstva MP-ČH 

ma miestnej úrovni. 
 

Tabuľka 2.4.3 Prehľad inštitúcií v území Partnerstva MP-ČH 
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Tisovec x x 3x x x x x x x 2x x     x 

Muráň x x x x   x  x x   x 

Muránska Huta x  x   x   x    

Muránska Lehota x     x       

Muránska D. Lúka x  2x   x  x x    

Pohronská Polhora x  x x  x  x x   x 

Michalová x x x x x x  x x    

Čierny Balog x x 2x x x x x x x   x 

Drábsko x     x   x    

Sihla      x       

Osrblie x     x  x     

Hronec x x x x  x   x    

Valaská x x x x  x  x x    

      Zdroj: OU, rok 2009 

Keďže riešené územie je čo do počtu obyvateľov aj územím malé a mimo 
administratívnych centier, nenachádzajú sa tu významnejšie verejné inštitúcie. V území sa 
nenachádza okresné mesto. Obce sú samostatné, v každej je obecný úrad. Niektoré právomoci 
presunuli do spoločných úradovní, ktoré sa nachádzajú v okresných mestách (Brezno, 
Revúca, Rimavská Sobota). Za významnejšie verejné ustanovizne možno považovať múzeum 
v Tisovci, Turistická informačná kancelária Národného parku muránska Planina v Muráni, 
múzeum Čiernohronskej železnice a Turistická informačná kancelária v Čiernom Balogu.  
     Obce územia Partnerstva MP-ČH sú prostredníctvom svojich zástupcov priamo 
zainteresované do činnosti verejno – súkromného partnerstva a to zastupovaním samosprávy 
v RADe Partnerstva MP-ČH, ktorá má funkciu riadiaceho orgánu. Takýmto spôsobom je 
zabezpečený nie len prenos informácií ale aj plnenie úloh. V Partnerstve MP-ČH je aktívnym 
členom aj vzdelávacia inštitúcia sídliaca v meste Tisovec – Stredná odborná škola Tisovec, 
ktorá je významným partnerom, z pohľadu vzdelávania mladých ľudí v odbore manažment 
regionálneho cestovného ruchu. Zástupcovia školy sa podieľajú na strategickom plánovaní 
rozvoja vidieckeho územia.  



 Prehľad kultúrnych a historických zdrojov vrátane stručného opisu histórie územia, 
prehľad pamiatok zaradených do pamiatkovej starostlivosti a ich súčasný stav 
i využitie, popis tradícií a duchovného dedičstva      

 
     História územia Partnerstva MP-ČH 
     Územie Partnerstva MP-ČH nemá spoločnú históriu. Historicky sú vzájomne previazané 
obce Muránskeho panstva: Muráň, Muránska Huta, Muránska Dlhá Lúka a Muránska 
Lehota; a obce Ľučatínskeho panstva: Hronec, Osrblie, Valaská. Najväčší rozvoj 
zaznamenali počas panovania posledného vlastníka Ferdinanda Coburga. Muránsky hrad je 
dominantou územia Partnerstva MP-ČH. Jeho dnešný stav je zakonzervovaná zrúcanina. Jeho 
najväčšie využite je v oblasti cestovného ruchu a turistiky. Historicky je územie vzájomne 
previazané najmä ťažbou a spracovaním železnej rudy (hutníctvom), ktoré ovplyvňovalo v 19. 
storočí takmer všetky obce územia. Územie v druhej polovici 19. storočia patrilo 
k najvýznamnejším železiarskym oblastiam v celom Uhorsku.  
Muránsky hrad. Je dominantou Mikroregiónu Muránska planina. Hrad je postavený na 
ťažko prístupnom brale Cigánka. Najstaršie zachované časti hradu sú gotické. Jeho stavebné 
začiatky musíme klásť už do obdobia tesne po tatárskom vpáde niekedy do roku 1243. 
Charakter jednotlivých stavieb, medzi ktorými dominujú strážne veže, budovy dielní 
a skladov, kde bolo treba neustále držať veľké zásoby potravín a materiálu pre potreby vojska 
v prípade obliehania hradu, svedčí o tom, že Muránsky hrad bol na tie časy dokonalou 
pevnosťou zabezpečenou z každej strany. Pomáha mu v tom aj jeho výhodná poloha. Hrad 
bol niekoľkokrát prestavaný. V 15. storočí ho zosilnili Jiskrove oddiely. V druhej polovici 16. 
storočia zvlášť po roku 1621 bol prestavaný a roku 1651 znovu opevnený. Týmito 
prestavbami dostal hrad renesančný charakter. V súčasnosti je využívaný ako turistická 
atrakcia.  
Obec Muráň, je najstaršou obcou a prvý raz sa spomína v r.1271 ako“ castrum Mwran“.      
Obec Muráň sa tiež spomína v r. 1438 ako jedno z najstarších a najdôležitejších mýtnych 
miest v Gemeri, čo zrejme súviselo s prudkým rozvojom železiarstva. Význam obce stúpol za 
Jiskrovcov, keď sa stal  spolu s hradom zhromaždiskom husitov. Na muránskom panstve sa 
v r. 1549 nachádzalo 49 hút a 39 hámrov – čo tiež svedčí o ďalšom rozvoji remesiel. V 19. 
storočí sa okrem furmančenia, prác v lese a na píle zaoberali aj výrobou šindľov, chovom 
oviec, dobytka a koní. Okrem píly v Muráni pracovala aj papiereň a manufaktúra na 
kameninu. V meruôsmych rokoch sa 26.2.1849 medzi Muráňom a Tisovcom  odohrala bitka 
pri ktorej boli porazení slovenskí povstalci maďarskými honvédmi.  V obci Muráň sa 
nachádza Rímsko – katolícky kostol sv. Juraja a kaplnka.  
Obec Muránska  Huta vznikla v okolí sklárskej huty. má množstvo pamätihodností, ktoré sú 
zapísané od roku 2008 do kultúrnych a technických pamiatok.  Kostol sv. Anjela Archanjela 
je v dobrom technickom stave využíva sa na slúženie bohoslužieb. Pomník hrdinom SNP, 
pamätná tabuľa venovaná oslobodeniu obce, pamätník rodine Coburgovcov a Cohari, 
samotný kaštieľ, pomník bulharskému kráľovi sú v dobrom technickom stave sú využívané 
ako turistické atrakcie. Drevený lovecký zámoček v lokalite obce je potrebné ho ešte ďalej 
zrekonštruovať. 
Obec Muránska Lehota bola založená valaskými osadníkmi, bola vybudovaná na území 
Jelšavského panstva. Od 16.storočia sa stala súčasťou majetku pánov Muránskeho hradu. 
Obcou prechádza turistická značka cesta Márie Séchy, spájajúca hrady Fiľakovo a Muráň. 



V r. 1826 bol postavený katolícky kostol, ktorý je vyzdobený ručne vyrezávanými sochami 
neznámych majstrov.  
Mesto Tisovec je druhou najväčšou obcou Partnerstva MP-ČH s priznaným štatútom mesta. 
Tisovec je staré banské mesto, ktorého vznik sa datuje od 13. storočia. Leží pod bájnou 
Hradovou, opradenou tajomnými povesťami z najstarších dôb osídlenia našej krajiny. 
Pôvodne pozostával z jednej ulice, popretkávanej riečkou Rimavou. Význam mesta už od 
svojho založenia prerástol región okresu a v niektorých obdobiach zohrával vedúcu úlohu 
celonárodného dosahu. Staré osídlenie dokazuje archeologický nález pod Hradovou z doby  
rímskej.  Prvá dosiaľ známa  zmienka o Tisovci je z 26. júna 1334 v listine kráľa Karola 
Róberta. V uvedenej listine sa Tisovec uvádza ako Tyzolc a v druhej kráľovskej listine zo 6. 
októbra 1334 sa uvádza názov Chisolth. Tieto informácie sú dostupné v mestskom múzeu 
v Tisovci. V hospodárskom rozvoji Tisovca určujúcim činiteľom bola ťažba železnej rudy, 
(striebra, neskôr sa tu začal ťažiť a spracovávať vápenec), ktorá dala vznik miestnemu železo- 
hutníctvu, ako aj domácej výrobe železného náčinia. V Tisovci existovali oddávna tzv. 
slovenské pece s hámrom na zhutňovanie vyťažených rúd. Pôvodne poľnohospodárske mesto 
sa vďaka hute stalo priemyselným.  Pracovné možnosti pritiahli do mesta ďalších obyvateľov, 
najmä remeselníkov, čím sa podnietil rozvoj služieb. Tsovec bol v 19.storočí významným 
miestom slovenského kultúrno-spoločenského a národného života, ktoré sprevádzali známe 
osobnosti, akými boli:  Pavol Jozeffy, Štefan Marko Daxner, A. H. Škultéty, Matej Hrebenda, 
Terézia Vansová, Dr. Samo Daxner.  V Tisovci sa narodil aj Dr. V. Clementis. Najmä ich 
zásluhou sa tu rozvíjala vzdelanosť a kultúra. K historickým a pre návštevníkov zaujímavým 
pamiatkam mesta a jeho okolia patria zrúcaniny dvoch hradov na Hradovej, barokový dom z 
18. storočia, mestský dom z r. 1796, klasicistický Mestský dom (radnica) z r. 1797, Rímsko-
katolícky kostol v Hámre z roku 1845 stavaný v empírovom slohu , zaujímavou akustikou je 
známy Evanjelický kostol zo začiatku 18. storočia  a iné. Históriu mesta zachytávajú 
expozície v mestskom múzeu a v Rodnom dome V. Clementisa. V rodnom dome Š. M. 
Daxnera nacvičuje pravidelne Mestský robotnícky spevokol a Tisovská dychovka.  
Pohronská Polhora – počiatky histórie siahajú do r.1786, kedy z jedenástich osád Hornej 
Oravy prichádzajú prví osadníci zaoberajúci sa najmä chovom oviec, drevorubačstvom 
a povozníctvom. Na mieste Pohronskej Polhory stál dovtedy zájazdný hostinec, ako posledné 
miesto na ceste do Tisovca.  Dominantou obce je klascistický kostol sv. Michala so zvonicou. 
Je známy svojou unikátnou výzdobou z jesenných plodov a obrazov z prírodných materiálov , 
ktorá sa organizuje počas Michalských hodov. Zaujímavosťou je aj starý polhorský cintorín, 
v ktorom sa vyskytuje viac ako 100 liatinových krížov a je zapísaný v Ústrednom zozname 
kultúrnych pamiatok na Slovensku od  r.1999. 
Obec Muránska Dlhá Lúka –  prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1357. Jej 
názov je odvodený od rozsiahlych pastvín a podriadenosti hradu Muráň, pod ktorý patrila od 
16. storočia. Obyvatelia sa venovali pastierstvu a pracovali na pílach a v hámroch. 
Pozoruhodnosťou obce je najstaršia známa pečať obce Muránska Dlhá Lúka pochádza z 
polovice 17.storočia. Odtlačok typária z roku 1656 je uložený v Krajinskom archíve v 
Budapešti v zbierke obecných a mestských pečatí. V obci si dominantnými stavbami dva 
kostoly, Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela bol postavený v 14. storočí 
v gotickom štýle. V 18. storočí ho barokovo upravili a dnes je zapísaný ako Národná kultúrna 
pamiatka. Tolerančný klasicistický evanjelický kostol postavili pôvodne bez veže v roku 



1787. Veža bola pristavaná až v roku 1863. Okrem týchto kostolov sa v obci nachádza aj 
baptistická modlitebňa z 30. rokov 20. storočia. 
Obec Michalová vznikla  v r. 1788 ako komorská osada na katastrálnom území mesta 
Brezna. Vznikla v blízkosti železorudných baní a najmä vysokej pece, ktorá sa spomína ako 
„polhorská vysoká pec“, s ňou je spätá aj história obce. Svedčia o tom názvy ulíc- napr. ul. 
Trosky, po ktorej sa vyvážala troska .  Ulica hrable je pomenovaná po mieste v potoku, 
v ktorom sa splavovalo bukové drevo a zachytávalo, ďalej sa z neho vyrábalo drevené uhlie. 
Čierny Balog vznikol po vydaní Maximiliánovho lesného poriadku 1565 ako drevorubačská 
osada Banskej  komory. Obyvatelia sa živili ako drevorubači, časť obyvateľov odchádzala do 
pol. 20. storočia na sezónne poľnohospodárske práce. 
Za predmníchovskej republiky sa zamestnanie obyvateľstva nezmenilo. Trpeli chronickou 
nezamestnanosťou (r. 1933 bolo 300 nezamestnaných). Čierny Balog sa stal jedným 
z najvýznamnejších centier revolučného hnutia na Horehroní, na čele ktorého stála KSČ. 
Počas SNP takmer všetci muži vstúpili do povstaleckej armády alebo partizánskych oddielov. 
Po ústupe povstalcov do hôr zavraždili Nemci 14.11.1944 60 občanov rómskeho pôvodu.    
Po oslobodení bol zrekonštruovaný a zmodernizovaný drevársky priemysel, vybudované 
sociálne a kultúrne zariadenia, služby. Časť obyvateľov pracuje v priemyselných podnikoch    
na Horehroní. Historická zástavba v Čiernom Balogu je zrubová i murovaná. Väčšinou sa tu 
nachádzajú trojpriestorové domy so sedlovými strechami, doskovým štítom, novšie i bez 
podlomenice. Krytina je šindľová. Mazanie a bielenie zrubových domov je novšieho dáta. 
V izbách sú palubovky. Za domami šopy, prípadne maštale. Dvory otvorené i uzavreté 
vysokými doštenými bránami, čo v ulicovej zástavbe vytvára jednoliaty celok drevenej 
architektúry. Zrubová architektúra sa zachovala hlavne v osadách patriacich k obci. V chotári 
obce sa zachovali drevorubačské a uhliarske koliby. Najvýznamnejšie historické osobnosti, 
pochádzajúce z tejto obce sú Štefan Petruš – etnograf, dramatik, rímskokatolícky farár a Jozef 
Dekrét Matejovie – lesohospodár. Obec má zachovanú ľudovú kultúru – zvyky, piesne, tance, 
sčasti aj nárečie, remeslá. V obci pôsobí folklórny súbor. 
      Obec Drábsko bola založená grófom Forgáchom a osídlená drevorubačmi z Oravy v roku 
1810 po rozsiahlom lesnom polome. Pribudli pastieri, furmani a neskôr sklári z Kysúc a 
Valašska V 2. polovici 19. storočia tu vznikli sklárske huty, ktoré fungovali do dvadsiatych 
rokov 20. storočia. Zachovalá je ľudová architektúra najmä v časti Kysuca. 
      Obec Sihla vznikla ako osada pri cisársko – kráľovskej sklárni v roku 1760. Pomenovanie 
získala po mladom smrekovom lese – sihline. V Sihle sa vyrábalo zelené duté sklo, neskôr aj 
tabuľové sklo. Po 1. svetovej vojne sklárne zanikli. Hlavným zamestnávateľom zostala parná 
píla. V týchto dvoch tzv. „vrchárskych“ obciach je zachovaná malebná tradičná architektúra. 
      Obec Hronec sa prvý krát spomína už v roku 1353. Patrila k Ľupčianskemu panstvu, 
obyvatelia sa živili prevažne drevorubačstvom a výrobou železa. Začiatkom 19. storočia sa tu 
rozvinulo zlievárenstvo. J. Schwarzkőnig tu v roku 1804 vynašiel tzv. hrončiansku metódu 
skujňovania železa. Odtiaľto sa rozšírila do celého Uhorska a bola jedným z prvých postupov 
pri skujňovaní surového železa v Uhorsku, ktorý našiel miesto i v svetových dejinách 
technológie železiarskej výroby. V rokoch 1813 – 1815 vyrobili v Hronci prvé dva liate 
mosty v Uhorsku. Hrončianska zlievareň bola najväčšia v Uhorsku. Po hospodárskej kríze v 
60. rokoch 19.storočia závod upadal. Najvýznamnejšou osobnosťou, pochádzajúcou z tejto 
obce je Ladislav Chudík – herec, národný umelec. 



     Obec Osrblie vznikla v roku 1580 ako komorská osada (Osrbliansky handel) na území  
Predajnej. Erár i súkromní podnikatelia tu ťažili železnú rudu, okolo roku 1630 aj olovo. 
Roku 1795 postavili hámor na ťahanie železa, čím sa obec zapojila do vznikajúceho 
Hrončianskeho železiarskeho komplexu. Dokladom toho je aj dodnes zachovaná vysoká pec 
z roku 1795 neďaleko obce v lokalite Tri vody. V roku 1813-1821 tu pracovala drôtovňa, 
potom sa tu vyrábali železné tyče. V roku 1840 sa v obci vybudovala valcovňa na plechy, 
ktorá bola zlikvidovaná v roku 1870. V obci sa nachádzala lesná správa. Na potoku 
Osrblianka bola roku 1867 vystavaná vodná nádrž na plavenie dreva. Začiatkom októbra 1944 
bola zriadená na Červenej jame pri Troch vodách výrobňa výbušnín, tiež proviantný sklad, 
ktorý bol po potlačení SNP zlikvidovaný. Obyvatelia pracovali v lesoch a ako baníci a 
železiarski robotníci. 
Obec Valaská -prvé písomné zmienky o Valaskej sa objavujú v dokumentoch z roku 1424. 
Nález žiarového hrobu na Diele, vo valašťanskom chotári svedči o osídlení Valaskej v 
mladšej dobe bronzovej (1000 rokov p.n.l.), kedy na Horehroní vznikali trvalejšie osídlenia v 
súvislosti s ťažbou kovov. Neskôr sa obyvatelia osady zaoberali pastierstvom a chovom 
dobytka. Pastierskym osadením svojho územia poverovali zemepáni zdatných a 
podnikavejších prisťahovalcov, z ktorých si vyberali tzv. šoltýsov. Z tejto doby pochádza aj 
listina pre Vladislava Valacha, ktorý 17. 9. 1470 obdržal výsadne šoltýske právo na panstve 
hradu Slovenska Ľupča. V obci sa nachádza kostol sv. Martina biskupa, pôvodne gotický z 2. 
polovice 15. stor. upravovaný v 17. a v 19. storočí, ďalej aj kaplnky sv. Františky rímskej, sv. 
Jana Krstiteľa a Kalvárie z 19. storočia -  vyzdobene neskorobarokovými plastikami z 18. 
storočia. V obci sa zachovali ľudové remeslá a ľudové tradície. V katastri obce sa nachádza 
Bystrianska jaskyňa, ktorá sa využiva i na liečebne účely.  
Čiernohronská železnica: Je dominantou Mikroregiónu Čierny Hron. Čiernohronská lesná 
železnica (ČHŽ) je úzko koľajová železnička (rozchod koľají 760 mm) vybudovaná v rokoch 
1908 – 1909, ktorá pôvodne slúžila na kvalitnú a plynulú dopravu dreva počas celého roka. 
Jej maximálna dĺžka bola 131,98 km a viedla do väčšiny dolín povodia Čierneho Hronu. Po 
zastavení jej prevádzky, mala byť zrušená. V súčasnosti je zrekonštruovaných 15 
km, železnička slúži na rekreačné účely a od roku 2001 opäť aj na prevoz dreva. Trať vedie 
z Chvatimechu cez Hronec do Čierneho Balogu a do Vydrovskej doliny. Pripravuje sa 
rekonštrukcia, výstavba a sprevádzkovanie ďalších úsekov a prepojenie s ozubnicovou traťou 
z Brezna do Tisovca. 
V obci Čierny Balog sa nachádzajú nasledovné objekty zapísané ako kultúrne pamiatky 
cintorín s pomníkom v časti Dobroč – Skalka, cintorín s pomníkom vojakov padlých v 1. 
svetovej vojne v časti Tlstý Javor, pomník zavraždených partizánov v časti Dobroč – Brotovo, 
pomník padlým partizánom v dome kultúry, partizánsky bunker SNP v časti Dobroč sú 
v dobrom technickom stave, využívajú sa na pietne akcie. Kostol Nanebovzatia panny Márie 
slúži na spoločenské akcie a pravidelné slúženie bohoslužieb.  Do kultúrnych pamiatok je od 
roku 1963 zapísaný ja zrubový dom v časti Pusté, ktorý sa využíva na ubytovanie a parný 
stroj vystavený v budove starej píly Jánošovka od roku 2008, ktorý má byť využívaný ako 
turistická atrakcia. 
V obci Hronec sú do technických pamiatok zapísané cestný liatinový most z roku 1810, ktorý 
je prvou liatinovou konštrukciou z rakúskej monarchii a úsek trate Čiernohronskej železničky. 
Objekty sú udržiavané a využívané ako turistické atrakcie. Medzi kultúrne pamiatky patria 



pomník padlých partizánov využívaný na pietne akcie, Kostol sv. Klimenta klasicistického 
štýlu, ktorého oltár má banícky znak je využívaný na kultúrne akcie a pravidelné bohoslužby.  
V obci sa zachovalo šesť ľudových domov,  nachádza sa tu múzeum vzácnych liatinových 
krížov. 
V obci Drábsko sa zachovalo päť ľudových domov a murovaná sýpka zapísané do 
kultúrnych pamiatok v roku 1997. Kaplnka sv. Anny v časti Kysuca je v dobrom technickom 
stave využíva sa na pravidelné pobožnosti. 
V meste Tisovec sa nachádza niekoľko architektonických pamiatok. Gotická budova 
katolickej fary, budova klasicistickej radnice, rímskokatolícky kostol, evanjelický kostol, 
traktír – pojazdný hostinec,  pamätné domy významných osobností slovenských dejín (Š.M. 
Daxner, Dr. V. Clementis), dom v renesančnom štýle a remeselnícky dom s drevenou 
pavlačou. Z kultúrno – historických objektov je potrebné spomenúť rodný dom akademického 
maliara R. Krivoša. V meste sa nachádzajú pamätníky, náhrobky a pamätné tabule. 
Technickou pamiatkou od roku 2008 je ozubnicová trať Tisovec – Pohronská Polhora. 
V obci Valaská patrí do zapísaných kultúrnych pamiatok kostol sv. Martina z 15. storočia a  
technickou pamiatkou je železničný most pri Chatimechu. V lokalite obce sa nachádza 
Jaskyňa Bystrá, jazierko Teplica, kaplnky, rodné domy profesora Simana a A.A.Baníka.  
Do územia zachádza  v Mikroregióne Muránska planina - Gotická  cesta (turistická    trasa      
mapujúca     gotické    pamiatky na Slovensku, hnedá značka). Na nej ležia kostoly v Tisovci 
a v Muráni. (Použitá literatúra: 2, zdroj: 1 ).  
Cez územie Partnerstva MP-ČH prechádza aj trasa Železnej cesty, ktorá spája významné 
miesta ťažby a spracovania železnej rudy (Muránska Huta, Tisovec, Michalová, Hronec . 
 

 Typické črty územia, ktoré môžu byť základom pre budovanie identity. 
 
     Neporušená príroda je najväčším spojivom územia Partnerstvo MP-ČH, je to priestor pre 
cyklo a pešiu turistiku, pre agroturistiku, polodivoký chov koní, chalupárčenie, ovčiarstvo, 
teda pre komplexný rozvoj cestovného ruchu, ktorý je v súčasnosti   realizovaný v malom 
zastúpení.  Prístup do územia Partnerstva MP-ČH je z deviatich smerov, čo je jeho 
zaujímavosťou a hlavne výhodou oproti ostatným lokalitám. Zdroje, ktorými územie 
disponuje – zachovalá príroda, ekologický cestovný ruch, bohatá história a národnostná 
pestrosť predkov obyvateľov územia, obrovský potenciál atrakcií, ktoré netreba budovať ale 
treba ich len sprístupniť, sfunkčniť, spropagovať. 
Jedinečnou je ozubnicová železnica, ktorej vybudovanie má historické korene. História 
ťažby dreva a spracovania železnej rudy, ktoré boli príčinou železničného prepojenia 
územia na trase Tisovec – Pohronská Polhora – Michalová. Jednokoľajná lesná železnička 
prechádzala územím Valaskej, Hronca, Čierneho Balogu a Sihly, ale podobná  existovala aj 
na Muráni.  No a samozrejme nemôžeme opomenúť zručnosť, pohostinnosť a srdečnosť 
ľudí žijúcich v území. 
 
 
 
 
 



     2.5. Popis materiálnych zdrojov 

 
 

 
 Stav vysporiadania vlastníckych vzťahov (situáciou v ROEP a pozemkových 

úpravách) 
      

Tabuľka 2.5.1:  Stav spracovania ROEP v obciach 
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603 BR Čierny Balog 809713 Čierny Balog e   1999   XI.01 II.04 III.04 2004, 
č.2   1999   

603 BR Hronec 819662 Hronec b                     

603 BR Michalová 836907 Michalová b   2008   II.11             

603 BR Osrblie 844519 Osrblie a                     

603 BR Pohronská 
Polhora 847828 Pohronská 

Polhora c   1999   XI.01 I.06 II.06 2006, 
č.2   1998   

603 BR Sihla 855413 Sihla b   1996   XI.97 XI.97 XII.97 1999, 
č.1       

603 BR Valaská 866792 Valaská a               1999     

609 RS Tisovec 852406 Rimavská 
Píla c MP 

SR 1997 3 XII.01 VIII.05 X.06 2009, 
č.3       

609 RS Tisovec 863220 Tisovec a ÚGK
K SR 2007 2 XI.09             

608 RA Muráň 838772 Muráň a ÚGK
K SR 1999 3 V.09 VIII.09 VIII.0

9 
2009, 

č.3       

608 RA Muránska 
Dlhá Lúka 838799 Muránska 

Dlhá Lúka a ÚGK
K SR 2009 1               

608 RA Muránska 
Huta 838802 Muránska 

Huta a ÚGK
K SR 2008 2 V.11             

608 RA Muránska 
Lehota 838811 Muránska 

Lehota c MP 
SR 1999 3 XI.99 XI.99 II.00 2001, 

č.1   1996   

Zdroj: Ústav geodézie SR 2009 

 

     Pozemkové úpravy neboli zatiaľ zrealizované a ani sa nerealizujú v žiadnej z obcí územia 
Partnerstva 
 
 
 
 
 
 



 Pripravenosť územia na rozvoj (situácia v PHSR, územnoplánovacej dokumentácii 
a pod.) 

  
      Územie Partnerstva MP-ČH je z pohľadu spracovania strategických, rozvojových 
dokumentov jednotlivých obcí a mesta Tisovec pripravené na rozvoj nasledovne. Strategický 
dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja má v rámci mikroregionálnej 
stratégia spracovania každá obec, pričom samostatné dokumenty majú spracované obce 
Muráň, Muránska Huta, Muránska Dlhá Lúka, Čierny Balog, Drábsko, Sihla, Osrblie, 
Hronec, Valaská a mesto Tisovec. Územný plán majú spracovaný mesto Tisovec, obce Čierny 
Balog, Michalová, Pohronská Polhora, Valaská, Hronec, Drábsko, Sihla a Muránska Huta 
Dokument programový rozpočet má spracovaný každá obec. Všetky tieto dokumenty 
vychádzajú z potrieb obyvateľov a nadväzujú na strategické dokumenty Banskobystrického 
samosprávneho kraja a na národné dokumenty SR. 
    
Tabuľka 2.5.2.Prehľad rozvojových dokumentov 
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Tisovec X X X  X    X  X 

Muráň X X   X    X   

Muránska 
Huta X X   X       

Muránska 
Lehota  X   X X   X   

Muránska 
Dlhá Lúka X    X       

Pohronská 
Polhora  X   X X   X   

Michalová  X X  X X      

Čierny 
Balog X X X X X  X X X   

Drábsko X X X X X   X X X  

Sihla X X  X X   X X   

Osrblie X X   X   X    

Hronec X X X X X   X    

Valaská X X X X X   X    

      Zdroj: OU,2009 

 
 



 Vybavenosť územia infraštruktúrou, situáciu v bývaní, obývanosti a vybavenosti 
bytového fondu, zameranie sa na vekovú štruktúru domov a bytov, identifikuje 
rekreačné, ubytovacie a stravovacie zariadenia, poľnohospodárske a výrobné 
objekty, rekreačné areály a areály poskytujúce zázemie pre diverzifikáciu činností 
na vidieku s dôrazom na cestovný ruch. (Popis stavu technickej,  komunikačnej 
a cestnej infraštruktúry. Prehľad voľných budov, ich stav, vlastníctvo a plány 
s budúcim využitím) 

Infraštruktúra 
Tabuľka 2.5.3. Prehľad infraštruktúrnej vybavenosti územia 

Názov infraštruktúry Jednotka Množstvo Doplňujúce informácie 

Dopravná infraštruktúra  
Cesty I. triedy km 26,8 km I/66, I/72 
Cesty II. triedy km 40,1 km II/529, II/531, II/532 

Cesty III. cesty km 34,7 km 
066053, 066054, 066055, 066073, 
066058,  526012, 529001, 529002, 
529003, 530001, 530002, 531013, 

531014, 531015 

Miestne komunikácie km 136,0 km prašný povrch 35,0 km 
Chodníky km 28,6 km   
Parkoviská počet/kapacita 13/548   

Železnica km 32,4 km 172, 174, 265, 501, (bez ČHZ 
900) 

Železničné zastávky počet 12   
ČHZ zastávky počet 8 dĺžka trate 16,4 km 
Autobusové zastávky počet 34   
Autobusové linky miestne počet 50   
Autobusové linky 
diaľkové počet 29   

Environmentálna infraštruktúra  
Kanalizácia počet obcí 8   
Stoková sieť počet obcí 5 38,6% obyvateľov napojených 

Čistička OV spustená počet 4 34,0% obyvateľov napojených 

Čistička OV rozostavaná počet 1   
Komunikačná infraštruktúra  
TV vysielanie počet staníc 4 STV1 - 3 Markíza, JOJ 
Káblová televízia obce 0   
Mobilné siete počet operátorov 3 Orange, T-mobile, O2 
Telefónna sieť počet digitálnych ústrední 1 digitálna 

Internet počet poskytovateľov nezistené DSL, analóg, WIFI, mobilná 
sieť 

Technická infraštruktúra  
Plyn počet obcí 8   
Vodovod obce / pokrytie 13 / 85,5%   
Elektrina   22kV  majiteľ: SSE, VSE 

Zdroj: ŠÚ SR, obce 2009 



 
Tabuľka 2.5.4.Prehľad vybranej infraštruktúry v obciach 
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Technická vybavenosť                           

verejný vodovod áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno 

verejná kanalizácia áno - áno áno - áno - nie - áno - áno áno 

počet prípojok kanaliz. siete 331 - 144 - - - - - 120 - - 304 225 

rozvodná sieť plynu - - áno áno áno - áno áno - áno - áno áno 

verejná zeleň v ha 4,70 0,50 2,30 0,43 2,80 0,03 0,35 - - 0,5 0,2 5,00 7,8 

Doprava a komunikácie                           
dĺžka miestnych komunikácií  
v km   25,3 26,0 12,0 4,6 5,8 1,7 1,6 2,6 3,5 4,5 2 36,8 9,6 

   z toho bezprašné   25,3 2,0 12,0 4,6 5,8 1,7 1,6 2,6 3,5 4,5 2 25,8 9,6 
dĺžka vybudovaných chodníkov  
v km   0,1 - 5,0 5,0 0,5 - - - - 2,5 - 7,3 8,2 

 počet autobusových liniek –  
diaľkové 1   - - 4 - - 1 - 1 - 9 13 

počet autobusových liniek –  
 miestneho  3 1 6 3 3 1 1 3 1 3 1 4 20 

počet staníc a zastávok  
autobusov 11 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1 4 3 

počet staníc a zastávok vlakov 0 - 1 2 1 - - 1 - 2 - 4 1 
počet staníc a zastávok vlakov  
ČHZ 8   2                   3 

Zdroj: ŠÚ, obce 2009 
 

     Cestná sieť je iba čiastočne uspokojivá. Cesty 1. a 2. triedy sú udržiavané. Obce udržiavajú 
a opravujú cesty podľa svojich finančných možností. Cesty 3.triedy sú väčšinou vo veľmi 
zlom stave. Každoročne sa zhoršuje technický stav cesty 1. triedy z Brezna do Tisovca  na 
úseku Zbojská – Tisovec. 
     Horšia je situácia ciest a komunikácií v správach miestnych samospráv, ktoré sú často 
vo veľmi neuspokojivom stave.  
    Železničná trať cez Valaskú (Banská Bystrica – Brezno – Červená Skala) a medzi Breznom 
a Tisovcom je využívaná na osobnú aj nákladnú prepravu. Zároveň cesta touto ozubnicovou 
železnicou Pohronská polhora – Tisovec je turistickou atrakciou – je to viac ako 100 ročná 
technická pamiatka a prechádza prekrásnym prírodným terénom.  
     Obce boli plynofikované v 80 až 90 rokoch 20. Storočia, plynofikovaných je 8 z 13 obcí. 
Stav je momentálne dobrý. Vo väčšine obcí nie sú ČOV. 
     Všetky obce majú verejný vodovod, na ktorý je napojených viac ako 85% obyvateľov 
žijúcich v území. 
     Riešené územie má dostatočné pokrytie signálom verejnoprávnej TV a dvomi komerčnými 
TV, signálom Slovenského rozhlasu a ďalšími rádiostanicami. Približne 60 % domácností má 
pevnú telefónnu linku (odhad na základe inkasa). Pokrytie signálom troch mobilných 



operátorov je dostatočná (70–95%). Prístup k verejnému internetu majú obyvatelia 
v internetových kaviarňach v Tisovci a v Pohronskej Polhore. Internet je dostupný pre 
verejnosť aj na obecných úradoch a na školách. Záujem tu majú prevažne deti a mladí ľudia. 
Základné a stredné školy sú zaradené do projektu Infovek, sú vybavené kvalitnou výpočtovou 
technikou a prístupom na internet. Počet domácností pripojených na internet nebolo možné 
zistiť.  
 
Bývanie a bytový fond 
       Bývanie je uznané ako základná ľudská potreba, ktorá by mala byť uspokojená na úrovni 
adekvátnej celkovému stupňu sociálno - ekomonického rozvoja spoločnosti. Rozvoj novej 
bytovej výstavby však musí vychádzať z celkových ekonomických možností štátu, obcí 
i obyvateľstva. 

Obyvateľstvo žije prevažne v rodinných domoch. To naznačuje, že aj mesto Tisovec 
má vidiecky charakter. 

Zaujímavá je situácia v Muránskej Hute, kde je 100 rodinných domov, z toho 58 je 
využívaných na rekreačné účely (chaty, chalupy), podobný vývoj je možné sledovať napríklad 
aj v obci Drábsko. 
Základné údaje o bytovom fonde zobrazuje nasledujúca tabuľka 2.5.4. Grafy (2.5.1., 2.5.2., 
2.5.3) ilustrujú, nakoľko sú obývané domy a byty.  

 
 
 

 Tabuľka 2.5.4: – Domový a bytový fond  

Počet Rodinné domy Bytové domy Spolu V nich byty 
spolu 

Domov spolu 5828 242 6070 6772 

Trvale obývané domy 4367 240 4607 5032 

Vlastníctvo štátu 24 3 27  

Vlastníctvo  byt. družstvo 01 4 15  

Vlastníctvo obec 3 59 62  

Vlastníctvo FO 3599 34 3445  

Vlastníctvo PO 3 105 108  
Vlastníctvo ostatné 40 29 68  
Neobývané 1461 2 1409 1740 

Priemerný vek domu 50 32 41   
                    Zdroj: Obecné úrady 2009 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Graf 2.5.1:              Graf 2.5.2:  
Pomer obývaných a neobývaných rodinných domov          Pomer obývaných a neobývaných bytových domov 

 Zdroj: Obecné úrady 2009 
                                               
                                         Graf 2.5.3: Pomer obývaných a neobývaných bytov 

 
              Zdroj: Obecné úrady 2009 

         

 
     Domový a bytový fond je pomerne zastaraný, nakoľko priemerný vek domu je 41 rokov. 
Najviac domov bolo v území vystavaných po 2. svetovej vojne v etape do roku 1980 ako 
ukazuje tabuľka č. 2.5.5. a graf 2.5.4.. V posledných rokoch zaznamenala výstavba domového 
a bytového fondu útlm. 

 
 
                            Tabuľka 2.5.5.: - Obdobie výstavby domového fondu. 

Obdobie výstavby V domovom fonde 

Do roku 1945 1532 

1946-1980 3276 

Po roku 1980 903 
                                         Zdroj: ŠÚ SR - SODB 2001 
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                                      Graf  2.5.4. Obdobie výstavby domového fondu 

 
                                                   Zdroj: ŠÚ SR - SODB 2001 
 

     Nasledujúci graf 2.5.5. ilustruje výstavbu domov a rozvoj bývania. Mnoho rodinných 
a bytových domov sa postavilo najmä v povojnovom období – po roku 1946. Tieto domy sú 
prevažne vyšších kategórií (najviac 3. a 2., ale aj 1. kategória). V Michalovej a Pohronskej 
Polhore sú prevažne nové murované domy. Obec Pohronská Polhora zničil v roku 1942 
rozsiahly požiar (zhorelo 158 domov). Nové domy boli postavené už s moderným vybavením. 

 
 
 
                                Graf 2.5.5. Obdobie výstavby domov  

 
                      Zdroj: ŠÚ SR - SODB 2001 
 
     Občania bývajú v prevažnej väčšine vo vlastných rodinných domoch, ktoré sú často 
dvojgeneračné. Len 4% z celkového počtu domov sú bytové domy – graf č.2.5.6.                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           Graf 2.5.6. Bytový fond  

 
             Zdroj: Obecné úrady 2006 
 

Vybavenosť obývaných domov je vyhovujúca. V Čiernom Balogu, Osrblí a na 
„Vrchoch“(obce Drábsko, Sihla) sú zachované drevenice – zrubové domy. Po Druhej svetovej 
vojne nastala výstavba murovaných domov. V Michalovej, Pohronskej Polhore, Valaskej a 
Hronci sú prevažne nové murované domy. Obec Pohronská Polhora zničil v roku 1942 
rozsiahly požiar (zhorelo 158 domov). Nové domy boli postavené už s moderným vybavením. 
Poloha obce – blízkosť mesta Brezno, ako aj ich veľkosť boli predpokladom i príležitosťou na 
plynofikáciu, buduje sa kanalizácia a ČOV. 

Tisovec svojím charakterom je vidiecke mestečko a obyvatelia sa snažia o modernejší 
spôsob života. 

Muránska Huta s časťou Predná Hora je rekreačným centrom. Nachádza sa tu aj 
psychiatrická liečebňa (OLÚP). To podmienilo investície do infraštruktúry. Napriek tomu 
v tejto obci a aj ostatných malých obciach územia (Muránska Lehota, Drábsko, Sihla) je 
vybavenosť najnižšia, pretože sú to najmenšie obce a vzdialené od väčších centier. Nemajú 
finančné prostriedky na investície, ako aj poloha vylučuje spoluprácu s inými obcami. 

Nasledujúca tabuľka 2.5.6. spolu s grafmi (2.5.7., 2.5.8, 2.5.9., 2.5.10., 2.5.11.) sú 
prehľadnou informáciou o vybavenosti domácností v území. V tabuľke je možnosť porovnať 
si modernizáciu domov a bytov v jednotlivých obciach.  

 Tabuľka 2.5.6:- Vybavenie obývaných bytov technickou infraštruktúrou SODB 2001 
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Spolu: 

Byty spolu 1 614 398 367 89 76 193 488 1 493 156 506 208 77 566 6 231 

S plynom 0 245 4 0   0 333 753 0 81 0 0 387 1 803 

S vodovodom 1 608 391 357 79 72 190 463 1 461 67 351 130 71 1 345 6 585 

S kanalizačnou 
prípojkou 231 25 7 41 0 1 31 1 017 0 201 69 2 1 258 2 883 

nepriepustná 
žumpa alebo 
domácou ČOV 

1 200 287 304 14 59 169 366 327 42 118 35 50 94 3 065 

Splachovacím 
záchodom 1 388 339 299 69 51 157 358 1 278 42 333 99 50 1 308 5 771 

Kúpeľňou 1 397 368 318 74 55 177 411 1 331 50 329 115 57 1 300 5 982 

          Zdroj ŠÚ SR - SODB 2001 



                       
     Graf 2.5.7.Vybavenie domácností plynom            Graf 2.5.8. Vybavenie domácností vodovodom 

 
Zdroj ŠÚ SR - SODB 2001 

 
     Graf 2.5.9.Vybavenie domácností kanalizáciou      Graf 2.5.10. Vybavenie domácností soc.zar. 

 
Zdroj ŠÚ SR - SODB 2001 

 
                                             Graf  2.5.11. Vybavenie domácností kúpeľňou 

 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

           Zdroj ŠÚ SR - SODB 2001 
      Nasledová tabuľka č. 2.5.7 prináša prehľad využiteľnosti objektov v území Partnerstva 
MP-ČH z pohľadu diverzifikácie. 
 
Tab. 2.5.7 Objekty a ich využiteľnosť pre diverzifikáciu 

Názov objektu Typ objektu Lokalita  
Forma  
objektu 

Využiteľnosť 

Poľnohospodársky dvor- 
BUDOVEC 

poľnohosp.-výrobný Č. Balog budovy áno 

Poľnohospodárske družstvo-
POĽNOPRODUKT 

poľnohosp.-výrobný Č. Balog budovy áno 

Salaš- BUDOVEC salašníctvo-výrobný Č. Balog budova áno 

Píla-ROSÍK drevosprac.-výrobný Č. Balog budovy áno 

Kultúrny dom spoločenský Č.Balog budova áno 

Śportový areál-Dobroč rekreačný Č.Balog ihrisko áno 

Śportový areál- Jánošovka rekreačný Č.Balog ihrisko áno 

87%

13%

S kúpeľňou

Vybavenie bytov



Śportový areál-Medveďovo rekreačný Č.Balog ihrisko áno 

Śportový areál-Komov rekreačný Č.Balog ihrisko áno 

Śportový areál-Č. Balog rekreačný Č.Balog ihrisko áno 

Poľnoh.družstvo OVINI s.r.o. poľnohosp. výrobný Drábsko hala áno 

Kultúrny dom spoločenský Drábsko budova áno 

Ihrisko rekreačný Drábsko areál áno 
Poľnohosp. dvor výrobný Drábsko budova áno 
Obecný úrad spoločenský Sihla budova nie 
Kultúrny dom spoločenský Sihla budova áno 
Kultúrny dom spoločenský Hronec budova áno 

Oddychový areál rekreačný Hronec areál áno 

Obecné ihrisko rekreačný Hronec areál áno 

Priemyselné budovy pri ZLH voľné budovy Hronec budovy áno 
Obecné ihrisko rekreačný Osrblie areál áno 

Športový areál rekreačný Osrblie areál áno 

Kultúrny dom spoločenský Osrblie budova áno 

Chata Tri vody rekreačný Osrblie budova áno 

Poľnohosp.družstvo poľnohosp.-výrobný Valaská budova áno 

Jazierko rekreačný Valaská rybník áno 

Jazierko s labuťami rekreačný Valaská rybník áno 

Kultúrny dom a kino spoločenský Valaská budova áno 

Detské ihrisko nová časť obce rekreačný Valaská ihrisko áno 

Detské ihrisko stará časť obce rekreačný Valaská ihrisko áno 

Všešportový areál rekreačný Valaská ihrisko áno 

Športový areál 3 plochy rekreačný Valaská ihrisko áno 

Oddychový areál 2 plochy rekreačný Valaská besiedka áno 

Areál bývalej Jednoty SD-
NUPOD 

nevýrobný Tisovec areál áno 

Bývalé poľnohosp.družstvo voľné budovy Tisovec budova áno 
Areál bývalej SAD nevýrobný Tisovec areál áno 
Rodinné domy (7 budov) nevyužívané Tisovec budova áno 
Kúpalisko rekreačný Tisovec kúpalisko áno 
Kultúrny dom spoločenský Muráň budova áno 
Fitnes centrum športový Muráň budova áno 
Śportový areál športový Muráň areál áno 
Rekreačný areál-Predná Hora rekreačný Muráň areál áno 
Telocvičňa športový Muráň budova áno 
Kultúrny dom spoločenský M.Lehota budova áno 
Poľnohospodársky dvor poľnohosp.-výrobný M.Huta budova áno 
Poľnohospodársky dvor poľnohosp.-výrobný M.Huta budova áno 
Kultúrny dom nevýrobný M.Huta budova áno 
Kultúrny dom nevýrobný M.D.Lúka budova áno 
Kultúrny dom spoločenský Michalová budova áno 
Lesnícky areál výrobný Michalová areál nie 



Euro salaš výrobný Michalová budova áno 
Ihrisko s budovou rekreačný Michalová areál áno 

Rybník/besiedka rekreačný Michalová 
rybník/ 
budova áno 

Areál MŠ rekreačný Michalová areál áno 
Kinosála spoločenský P.Polhora budova áno 

Starý obecný úrad spoločenský P.Polhora budova áno 

Klub dôchodcov spoločenský P.Polhora budova áno 

Ihrisko rekreačný P.Polhora ihrisko áno 

Stará strelnica rekreačný P.Polhora areál Áno 

   Zdroj: OU územia,2009 

     Zaujímavosťou je že podľa údajov z obecného úradu v Čiernom Balogu sa nachádza 
v lokalite obce cca 250 budov, ktoré nie sú majetkovo – právne vysporiadané. 
 

 Majetok obcí a investičné aktivity obcí v posledných 5 rokoch, plánované investičné 
aktivity. 

 
     Majetok obcí Partnerstva MP-ČH predstavuje vlastné budovy (kultúrne domy, požiarne 
zbrojnice, budovy obecných úradov a budovy základných a materských škôl). Celková výška 
majetku vo všetkých obciach predstavuje sumu 29 414 646,22€.  Nasledovná tabuľka uvádza 
sumárne vyjadrenie výšky majetku jednotlivých obcí v území. 
 
Tab. 2.5.8. Majetok obcí 

P.č. Názov obce Výška majetku (€) 
1. Tisovec 12 610 967,00 

2. Muráň 2 585 441,00 

3. Muránska Lehota 73 828,60 

4. Muránska Huta 122 363,00 

5. Muránska Dlhá Lúka 342 844,62 

6. Pohronská Polhora 2 180 575,00 

7. Michalová 969 130,00 

8. Sihla 99 733,00 

9. Drábsko 1 300 000,00 

10. Čierny Balog 5 430 000,00 

11. Hronec 529 667,00 

12. Osrblie 1 236 192,00 

13. Valaská 1 933 905,00 
Spolu: 29 414 646,22 

                            Zdroj: OU a MsU 2009 



     2.6. Popis ekonomických zdrojov  
 

      Investičné aktivity obcí Partnerstva MP-ČH v posledných piatich rokoch boli zamerané 
najmä na  budovanie základnej infraštruktúry (kanalizácia, plynofikácia, vodovody, pešie 
zóny, chodníky, cesty). Časť investícií smerovala aj do infraštruktúry školských a športových 
zariadení a zvyšná časť investícií smerovala do základnej občianskej vybavenosti. 
 
 

 
 

 Popíšte, rozdiely v sektoroch a odvetviach v rámci územia – geografické 
rozmiestnenie odvetví, nezamestnanosti, prípadných sociálnych problémov, ako aj 
širšie ekonomické prepojenie mimo územia verejno-súkromného partnerstva (MAS) 
– výskyt veľkých zamestnávateľov v blízkosti územia a pod. Základná 
charakteristika územia.  

    
     Primárny sektor v území patrí k rozvinutejším najmä v oblasti lesného hospodárstva, 
ktoré patrí k ťažiskovým v území a je rovnomerne zastúpený na celom území Partnerstva MP-
ČH. Poľnohospodárstvo je typické pre podhorské a horské lokality, zamerané najmä na 
pasienkové hospodárstvo – chov hovädzieho dobytka a oviec. Taktiež je rovnomerne 
zastúpené v celom území. V súčasnosti postupne je možné sledovať mierny nárast 
zamestnanosti najmä v poľnohospodárstve. Lesné hospodárstvo je vo veľkej miere 
realizované najmä štátnymi lesami, časť obecnými podnikmi a urbármi. Zamestnanosť v tejto 
oblasti je pomerne nízka vzhľadom na to, že väčšina prác je realizovaná formou 
dodávateľských služieb.  
     Sekundárny sektor na rozdiel od primárneho je v území lokalizovaný najmä v dvoch 
centrách a to v meste Tisovec a v obciach Hronec a Valaská. V meste Tisovec dominuje 
strojársky podnik CSM Tisovec a v obciach Valaská a Hronec sa jedná o hutnícke podniky 
Zlievareň Hronec a Železiarne Podbrezová. Železiarne Podbrezová sú významným 
podnikom zabezpečujúcim zamestnanosť v širokom regióne. Všetky významnejšie podniky 
v území vzhľadom na svetovú ekonomickú recesiu boli nútené znížiť stavy svojich 
zamestnancov o približne 15%. Podniky sekundárneho sektora tvoria ťažisko zamestnanosti 
obyvateľov územia 
     Terciárny sektor má špecifické postavenie v území najmä v oblasti cestovného ruchu a už 
spomínaných služieb pre lesné hospodárstvo. Služby cestovného ruchu v oblasti poskytovania 
ubytovania a stravovania sú najviac rozvinuté v oblasti obcí Hronec a Osrblie, kde je 
niekoľko väčších ubytovacích zariadení. Za protiváhu na opačnej strane územia je možné 
považovať Rekreačné zariadenie Predná Hora v obci Muránska Huta. Ďalšími centrami, 
ktoré sa zatiaľ iba rozvíjajú je lokalita Zbojská a obec Čierny Balog. Z hľadiska doplnkových 
služieb najmä pre oblasť cestovného ruchu je najrozvinutejšou obec Čierny Balog najmä 
vďaka existencii Čiernohronskej železničky.  
     Z ekonomického hľadiska je územie napojené a ovplyvňované najväčším 
zamestnávateľom v regióne - Železiarňami Podbrezová, ktorých časť prevádzky je aj na 
území partnerstva. Blízkosť a lokalizácia mesta Brezno ako subregionálneho centra výrazne 
ovplyvňuje naše územia najmä v oblasti služieb obyvateľstva. V oblasti cestovného ruchu 



ovplyvňuje naše územie najmä blízkosť Nízkych Tatier a ich turistických centier (Chopok 
Juh, Tále, Mýto, Čertovica), ktoré poskytujú služby na nadregionálnej úrovni.     
 
      

 Popíšte, situáciu v podnikateľskej sfére podľa sektorov, odvetví – počet aj 
schopnosť tvoriť zamestnanosť, rozdelená na PO a FO a podľa veľkosti v súlade 
s legislatívou EÚ (mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky), schopnosť 
investovať, expandovať a diverzifikovať 

 
Primárny sektor 
     Vzhľadom na charakter regiónu je orientovaný prevažne na ťažbu dreva. Zamestnáva 
veľkú čiastku obyvateľstva najmä formou subdodávateľských služieb v ťažbe 
a lesopestebných prácach. Najvýznamnejšími správcami lesov na území partnerstva sú Štátne 
Lesy a.s., a Mestské lesy mesta Tisovec.  
     Poľnohospodárstvo nie je veľmi rozvinuté. Za pozornosť stojí chov oviec – na mlieko, 
mäso aj vlnu. Odberateľom mlieka je tisovská bryndziareň. Medzi významnejšie 
poľnohospodárske subjekty v území patrí Poľnoprodukt Čierny Balog so zameraním na chov 
hovädzieho dobytka a oviec. Na území pôsobí aj Poľnohospodárske družstvo Ďumbier so 
sídlom v Brezne. Okrem toho pôsobia v území Pasienkové spoločenstvá zamerané na 
spoločný chov oviec. Medzi subjekty zaoberajúce sa poľnohospodárstvom patrí aj Agrospol 
Hradová s.r.o., Agrokol s.r.o. a Agrofara Dianiška s.r.o.. Agrofarma Dianiška  s.r.o. sa 
v oblasti prvovýroby zameriava na chov oviec (1000 ks) a hovädzieho dobytka mäsového 
typu (30 ks). Chov je orientovaný na nový trend ekologického poľnohospodárstva. 
 
 
Sekundárny sektor 
     I napriek súčasnej hospodárskej kríze, ktorá negatívne ovplyvnila zamestnanosť v území 
Partnerstva MP-ČH  najsilnejší sektor v  území je sekundárny. Zamestnáva najväčší počet 
obyvateľov. 
     Najviac je rozvinutý v meste Tisovec. Funguje tu strojárenský podnik CSM, a.s. – 
Cestné a stavebné  mechanizmy v Tisovci. K 1.10.2009 spoločnosť zamestnávala 330 
zamestnancov, pričom v službách zamestnáva 30 osôb. V porovnaní s minulým rokom kedy 
sa počet zamestnancov pohyboval cca. 500, nastal výrazný pokles z dôvodu hospodárskej 
krízy o 170 osôb, čo predstavuje 34% zníženie zamestnanosti.   
     Priamo v k. ú. Tisovec sa nachádza ložisko vysokopercentného vápenca s rozvinutou 
ťažbou. Názov ložiska - Vápenka Tisovec. Zásoby reprezentujú 63 000 kt. Ročná ťažba 
predstavuje 320 kt. Ročná výroba vypáleného vápna spoločnosti Calmit s.r.o. Bratislava 
predstavuje 85 000 t. Časť suroviny sa využíva aj ako stavebný kameň a štrkodrva. 
Spracovaná surovina sa vyváža aj do zahraničia, hlavne do susedného Maďarska, Poľska a 
Ukrajiny. Podnik so zahraničnou kapitálovou účasťou zamestnáva cca 80 ľudí. 
     Významným zamestnávateľom v území so sídlom v Tisovci je textilná továreň Vanda, 
pracujú v nej v 99℅ zastúpení ženy. Firma  existuje 50 rokov, ako súkromná 14 rokov. Svoje 
výrobky exportuje napríklad do Anglicka, Nemecka, Česka. K 1.10.2009 zamestnávala 50 
zamestnancov,  z toho sú dvaja mužského pohlavia. 



     Viac ako 10-ročnú tradíciu má v Tisovci aj súkromná firma Interstil, ktorá sa špecializuje 
na finalizáciu výrobkov z dreva – vyrába bytové garniže a iné doplnky pre domáci aj 
zahraničný trh.  
     Medzi spracovateľov poľnohospodárskych produktov patrí tisovská bryndziareň - Ľuboš 
Manica – Brysyrt, ktorá spracováva syr a výrobky (bryndza, syry) predáva aj mimo regiónu 
a do zahraničia. Počet zamestnancov je 7. Export :  najmä krajiny EU.  
     V obci Hronec je významný podnik s dlhoročnou tradíciou (od prvej polovice 19.st.) - 
Zlievareň Hronec, ktorá zamestnáva 150 pracovníkov. Export Nemecko (49%), Poľsko 
(22%), Česká republika (15%), Maďarsko (6%), Belgicko (4%), Rakúsko (2%). 
     Najvýznamnejším zamestnávateľom v regióne, ktorý sídli mimo územia partnerstva sú 
Železiarne Podbrezová a.s., ktorý zamestnáva v súčasnosti cca 3000 zamestnancov. 
V posledných rokoch sa postupne rozširuje výrobné spektrum firmy. 
     Významný je sektor prvotného spracovania drevnej hmoty, ako najvýznamnejšej miestnej 
suroviny, sú to najmä piliarske firmy napríklad Píla Rosík na Čiernom Balogu, alebo Píla 
Badger  pri Michalovej. 
 
Terciárny sektor  
     Služby v obciach sú rozmanité a na rôznej úrovni. Najpestrejšie sú v Tisovci, v Čiernom 
Balogu a Hronci, kde konkurenčné prostredie zaručuje aj rast kvality. Najnižší sortiment sme 
zaznamenali v Muránskej Hute. Jediný obchod s potravinami a zmiešaným tovarom vlastní 
obec. Nie je tu pohostinstvo. Služby prakticky neexistujú. V blízkosti obce sa nachádza 
Rekreačný areál Predná Hora, Počet zamestnancov je 14. Existoval pôvodne ako majetok 
firmy Slovak Lubeník, bola to turistická ubytovňa. V roku.2003 objekt zakúpili terajší 
majitelia a investovali finančné prostriedky do rekonštrukcie budov a areálu. Návštevníkmi sú 
okrem domácich  aj zahraniční klienti prevažne z Čiech, Poľska, Maďarska. Zbojská s.r.o. je  
typický Zbojnícky dvor so salašom, reštauráciou, gazdovským dvorom, ubytovaním, 
informačným centrom a ďalšími atrakciami. Firma nachádzajúca sa v katastri obce Pohronská 
Polhora má 10  zamestnancov. Toto zariadenie patrí k najaktívnejším v celom regióne a je 
vyhľadávané návštevníkmi z celého sveta. Podrobnejšie informácie sú v časti Cestovný ruch. 
     Väčšina ďalších služieb je zameraná najmä na cestovný ruch a služby obyvateľstvu. Tvoria 
najrozvinutejšiu časť ekonomických aktivít obyvateľstva realizovaných v obciach. V území sú 
poskytované dopravné služby, prevádzky  výrobných, opravárenských a remeselných služieb, 
zariadenia občianskej vybavenosti – obchodno-obslužné,  služby vzdelávania, zdravotnej 
starostlivosti, kultúry, verejnej administratívy a správy. Tieto služby sú zabezpečované 
drobnými živnostníkmi alebo verejnou správou. 
     Terciárny sektor má významné zastúpenie aj v lesníctve, a to cez pilčícke práce a služby 
v lesnom hospodárstve. V lesníctve je takmer 90% vynútených živností, ktoré sú podmienené 
na získanie  pri práci v lese. 
     Bankové a finančné služby sú v území menej zastúpené ale sú dostupné v blízkych 
centrách – okresných mestách Brezno, Rimavská Sobota a Revúca. Bežne dostupná je 
Poštová banka. V Tisovci má expozitúru Slovenská poisťovňa. Bankomaty sú dostupné 
v Tisovci a na Čiernom Balogu. 
      
    



 
     Nasledujúce grafy sumarizujú zamestnanosť územia v rámci sektorov. Tabuľka 2.6.1 
mapuje zamestnanosť podľa jednotlivých odvetví.  
 
Graf 2.6.1:Počet subjektov v sektoroch                      Graf 2.6.2: Počet zamestnancov v sektoroch 

Zdroj: OU a MsU 2008 
 
     V nasledovnej tabuľke č.2.6.1 sa uvádza percentuálny prehľad zamestnanosti 
v jednotlivých odvetviach v území Partnerstva MP-ČH. Najviac zastúpený je priemysel, 
v ktorom pracuje až 55,3% obyvateľov územia, 10,8% zamestnanosť má lesníctvo. 8,1 % 
obyvateľov územia pracuje vo verejnej správe, 7,5% obyvateľov sa zaoberá veľkoobchodom 
a maloobchodom, 5,5% obyvateľov pracuje v školstve,  poľnohospodárstvom sa zaoberá 
4,2% obyvateľov územia. Ostatné odvetvia sú pomerne nízko zastúpené. V tabuľke je vidieť 
rezervy v hotelierskych a reštauračných službách, tu je percento zamestnanosti 3,2 
obyvateľov územia.  
 
 Tabuľka 2.6.1:Podiel zamestnanosť v jednotlivých odvetviach 

Odvetvie hospodárstva Percentá 
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 4,20%
Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby 10,80%
Ťažba nerastných surovín 0,01%
Priemyselná výroba 55,30%
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 0,02%
Stavebníctvo 0,03%
Veľkoobchod a maloobchod 7,50%
Hotely a reštaurácie 3,20%
Doprava, skladovanie a spoje 0,07%
Peňažníctvo a poisťovníctvo 0,00%
Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby 0,01%
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie 8,10%
Školstvo 5,50%
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 3,90%
Ostatné verejné, sociálne a osobné služby 0,01%
EA bez udania odvetví 0,10%
Spolu 100,0%

                        Zdroj: ÚPSVR Brezno, OU a MsU  2008 
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     Zamestnanosť v území tvoria najmä veľké priemyselné podniky vo forme PO, viac ako 
50%. Druhou najväčšou oblasťou zamestnanosti (takmer 20%) sú verejné služby – verejná 
správa, školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby. Vyše 90% týchto služieb je poskytovaných 
formou právnických osôb. Iná situácia je v tretej najväčšej oblasti zamestnanosti – 
poľnohospodárstvo a lesníctvo (spolu 15%), kde približne 40% zamestnanosti je 
zabezpečovaná fyzickými osobami. Služby maloobchodu, ubytovania a stravovania tvoria 
spolu poslednú významnejšiu skupinu zamestnanosti (vyše 10%), kde je približne až 50% 
zamestnanosti tvorenej formou fyzických osôb.  
     Približne 50% zamestnanosti v území je tvorené dvomi veľkými priemyselnými podnikmi. 
V ostatných ekonomických oblastiach je zamestnanosť takmer výlučne tvorená 
mikropodnikmi, malými a strednými podnikmi, pričom prevažujú najmä malé podniky 
a samostatné FO. 

 
 Popíšte, najväčších podnikateľov a zamestnávateľov v území ale aj mimo neho 

v prípade, že majú významný podiel a zamestnanosti územia vrátane znalosti ich 
rozvojových zámerov. 
 

     Cestné stavby a mechanizácie, a.s. Tisovec. Firma existuje viac ako 40 rokov a je to 
najväčší podnik a zamestnávateľ v celom území. Výrazný podiel jeho produkcie je 
orientovaný na export. Okrem strojárskej výroby firma realizuje aj aktivity v oblasti 
cestovného ruchu (Hotel CSM, Chata Zbojská). V súčasnosti zamestnáva 330 pracovníkov, 
počas minulého roka sa z dôvodu hospodárskej krízy znížil počet pracovníkov z pôvodných 
500. Zámerom firmy je dosiahnuť plnú výrobu a obnoviť zamestnanosť na pôvodný počet. 
Svoje pôvodné rozvojové zámery najmä v oblasti energetických úspor musela firma odsunúť 
na neskoršie obdobie. 
     Železiarne Podbrezová, a.s.. Časť prevádzok firmy je umiestnených na území Partnerstva 
– Valaská časť Štiavnička. Železiarne. sa radia k najstarším hutníckym spoločnostiam v 
strednej Európe. Ich vznik sa datuje do roku 1840, keď boli započaté práce na výstavbe 
závodu. Výroba bola zahájená v roku 1851. Dnes patrí firma medzi globálnych hráčov s 
výrobnými závodmi v Slovenskej, Českej republike a Španielsku, ktorá realizuje predaj v 50 
krajinách sveta a to cez vlastnú predajnú a marketingovú sieť. Firma taktiež z dôvodu krízy 
bola nútená obmedziť prevádzku a znížiť počet zamestnancov o takmer 30%. ŽP, a.s. vyvíja 
mnohé ďalšie aktivity v oblasti, vzdelávania (vlastná súkromná škola), záchrany historických 
pamiatok (hrad Slovenská Ľupča), rozvoja cestovného ruchu (stredisko Tále), neziskových 
iniciatív (nadácia), športu (športové kluby) a podobne. Plánovaným rozvojovým zámerom, 
ktorý by významne ovplyvnil územie partnerstva je napríklad vybudovanie medzinárodného 
golfového areálu v Rohoznej. Samozrejme prioritným zámerom je obnovenie plnej prevádzky 
a zamestnanosti.  
     ZLH, a.s. Zlievareň Hronec. Firma má bohatú históriu. Súčasná história sa začala v roku 
2001 kedy vzniká spoločnosť ZLH, a.s. Sabinov, prevádzka Hronec, fungujúca ako 
samostatná spoločnosť. Produkcia je zameraná na výrobu odliatkov zo sivej a tvárnej liatiny – 
časti náprav a brzdových systémov, brzdové bubny, skrine diferenciálov a prevodoviek. Viac 



ako 90% produkcie je určenej na expert. Firma stabilne zamestnáva 150 pracovníkov. 
Zaujímavým rozvojovým zámerom z hľadiska partnerstva je vybudovanie hutníckeho múzea. 
      

 Popíšte, podnikateľské zázemie 
 
     Služby pre podnikateľov sú v území poskytované iba obmedzene. V oblasti finančných 
služieb môžu využívať v obciach Poštovú banku, Slovenskú sporiteľňu a VÚB v Tisovci. 
Dostatočne dostupná je široká škála bankových a finančných služieb v blízkych okresných 
mestách Brezno, Rimavská Sobota a Revúca. Taktiež ekonomické služby sú dostupné 
v uvedených  okresných mestách. 
     Projektové poradenstvo a pomoc pri príprave a realizácii rozvojových zámerov poskytujú 
podnikateľom v území nasledovné organizácie. 
Vrchár- združenie pre rozvoj turizmu  Michalová, poskytuje vzdelávanie v projektovej 
činnosti, v oblasti rozvoja cestovného ruchu, spracovaní koncepcií odborných štúdií a analýz. 
VYDRA, o.z. Čierny Balog – poskytuje poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov 
v cestovnom ruchu, poskytuje služby podnikateľom poskytujúcim ubytovanie na súkromí 
propagáciou ich produktov a zabezpečovaním klientely.  
Stredná odborná škola v Tisovci s odborom manažment regionálneho cestovného ruchu 
prispieva k zvyšovaniu kvalifikácie budúcich podnikateľov, manažérov, sprievodcov 
a animátorom v našom území. Je formálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorej vedomostný 
potenciál môžu využívať podnikatelia a členovia Partnerstva MP-ČH formou školení, 
seminárov, workshopov 
     Na území partnerstva pôsobia aj ďalšie organizácie, ktoré tu nemajú sídlo, medzi 
najvýznamnejšie patria: 
Regionálne rozvojové agentúry v Brezne a Hnúšti poskytujú služby v rozsahu informačnej 
a konzultačnej činnosti pre podnikateľov, samosprávy a MVO, vypracovania podnikateľských 
zámerov, príprava projektov do jednotlivých operačných programov. 
Informačno-projektová spoločnosť Horehronie, o.z. Brezno poskytuje ekonomické 
poradenstvo, projektové poradenstvo v oblasti vzdelávania, regionálneho rozvoja, 
vypracovanie projektov a podnikateľských plánov, projektové účtovníctvo. 
Centrum prvého kontaktu Brezno poskytuje malým a stredným podnikateľom, investorom 
a združeniam služby zamerané na : 

 podnikateľské, ekonomické a finančné poradenstvo  
 vypracovanie podnikateľských zámerov a finančných plánov  
 sprostredkovanie prístupov k podporným programom  
 vzdelávanie formou školení a seminárov  
 poskytovanie informácií o pomoci EÚ.  

Združenie pre rozvoj vidieka, o.z. Banská Bystrica poskytuje e-mailový a webový 
informačný servis v oblasti grantových zdrojov, financií, projektov, rozvoja vidieka a 
regionálneho rozvoja 
 
 
 
 



 Popíšte, prieskum zdrojov cestovného ruchu – ak je to relevantné a ide o územie 
s existujúcim odvetvím, alebo preukazným potenciálom. 

 
     Vzhľadom na charakter územia, jeho prírodné a kultúrno-historické danosti je tento región 
predurčený pre rozvoj cestovného ruchu ako jednej z prioritných osí rozvoja regiónu. 
V súčasnosti ešte ani zďaleka nie je využívaný miestny potenciál a absentuje najmä 
komplexnosť ponuky produktov a služieb cestovného ruchu. Nasledovná tabuľka č. 2.6.10 
uvádza prehľad zariadení a služieb cestovného ruchu v území Partnerstva MP-ČH v roku 
2009. Zber relevantných údajov zabezpečili externí aktivisti, ktorí sú členmi partnerstva. 
 
Tabuľka 2.6.10:  Zariadenia služieb cestovného ruchu  v území za rok 2009  

P.č. Názov zariadenia* Poskytované služby* Kapacita Obec 

1 VYDRA-vidiecka rozvojová aktivita Informačná kancelária 2 TIK-y Čierny Balog 
2 ČHŽ-Čiernohronská železnička jazda vláčikom  Čierny Balog 

3 Urbanov vrch - Lyžiarsky vlek lyžovanie 2500 osôb 
/hodina Čierny Balog 

4 Lesnícky skanzen - Vydrovská dolina turistika, rekreácia  Čierny Balog 
5 Dobročský prales turistika, rekreácia  Čierny Balog 
6 Penzión Aquarius ubytovanie, stravovanie 30 Čierny Balog 

7 Penzión Zelený dom ubytovanie, privátne 
stravovanie 18 Čierny Balog 

8 Ubytovanie u Richtárov ubytovanie 6 Čierny Balog 
9 Chalupa u Zajacov ubytovanie 9 Čierny Balog 

10 Penzión u Prmpeľov ubytovanie 20 Čierny Balog 
11 Privát Daniela ubytovanie 7 Čierny Balog 
12 Reštaurácia KOLIBA stravovanie 60 Čierny Balog 
13 Privát na Majeri ubytovanie 5 Čierny Balog 
14 Privát u Berčíkov ubytovanie 5 Čierny Balog 
15 Privát u Pôbišov ubytovanie 9 Čierny Balog 
16 Drevenica ZRUB ubytovanie 8 Čierny Balog 
17 Chalupa Janka Giertliho ubytovanie 10 Čierny Balog 
18 Chalupa Čierny Balog ubytovanie 7 Čierny Balog 
19 Privát u Mišenkov ubytovanie 7 Čierny Balog 
20 Ubytovanie u Brkov ubytovanie 20 Čierny Balog 
21 Ubytovanie Zemková ubytovanie 10 Čierny Balog 
22 Ubytovanie u Rosíkov ubytovanie 8 Čierny Balog 
23 Chata Bexeľka ubytovanie 7 Čierny Balog 
24 Ubytovanie u Šanca ubytovanie 6 Čierny Balog 
25 Chalupa POHODA ubytovanie 60 Čierny Balog 
26 Reštaurácia KOLIBA stravovanie 60 Čierny Balog 
27 Reštaurácia Železnička stravovanie 40 Čierny Balog 
28 Reštaurácia Vlčie diery stravovanie 50-60 Čierny Balog 
29 Reštaurácia Veľké obloky stravovanie 100-150 Čierny Balog 
30 Bufet u Čika stravovanie 60 Čierny Balog 
31 Chata Sviniarka ubytovanie 16 Čierny Balog 
32 Chata Boldiška ubytovanie 4 Čierny Balog 
33 Chata pred Obrubovanskou ubytovanie 8 Čierny Balog 
34 Chata pred Molčankou ubytovanie 5 Čierny Balog 
35 Malá Koliba stravovanie-novootvorené  Čierny Balog 



36 Marekov dvor ubytovanie 10 Drábsko 
37 Privát Ridzoň ubytovanie 10 Drábsko 
38 Privát Wagnerová ubytovanie 7 Drábsko 
39 Privát Pažická ubytovanie 8 Drábsko 
40 Rekreačné zariadenie PONIKLEC ubytovanie, kúpanie 125 Hronec 
41 Rekreačné zariadenie PONIKLEC stravovanie 70 Hronec 
42 Rekreačné zariadenie PONIKLEC kongresové 60-70 Hronec 

43 Rekreačné zariadenie DROTÁR ubytovanie, kúpanie, 
lyžovanie 120 Hronec 

44 Rekreačné zariadenie DROTÁR stravovanie 60 Hronec 
45 Rekreačné zariadenie DROTÁR kongresové 60 Hronec 
46 Chata BERNARDÍN ubytovanie 18 Hronec 

47 Lyžiarsky vlek Hlobišov lyžovanie, stravovanie 900 os / 
hodina Hronec 

48 Lyžiarsky vlek Chvatimech lyžovanie  Hronec 
49 Pizzéria stravovanie  Hronec 

51 ZVONICA-minimúzeum liatinových 
krížov   Hronec 

52 Turistická ubytovňa BIATLON stravovacie, ubytovanie 60 Osrblie 
53 Klub Biatlon ubytovanie 10 Osrblie 
54 Privát Schríberová ubytovanie 10 Osrblie 
55 Privát Daniš ubytovanie 7 Osrblie 
56 Privát Vlček ubytovanie 8 Osrblie 
57 Ubytovanie Bubelínyová ubytovanie 6 Osrblie 
58 Chata TRI VODY ubytovanie 11 Osrblie 
59 Hostinec pod Úbočov stravovacie služby 40 Valaská 
60 Penzión Šárka ubytovacie služby 8 Valaská 
61 Penzión Helenka ubytovacie služby 18 Valaská 
62 Chata Kamenistá ubytovacie služby 59 Valaská 
63 Chata Bystrá ubytovacie služby 90 Valaská 
64 Privát Apartmán ubytovacie služby 7 Valaská 
65 Privát Balúchová ubytovacie služby 5 Valaská 
66 Reštaurácia Perla stravovacie služby 50 Valaská 
67 Reštaurácia Palma stravovacie služby 60 Valaská 
68 Jaskyňa Bystrá - sčasti patrí do katastra obce Valaská  Valaská 

69 Pohostinstvá 8x - Zelený dom, Hostinec pod Úbočov, Krčma u plntníka, Krčma 
Medveď, pohostinstvo Texas, krčma u Blahúta, Palma, Perla Valaská 

70 Vlek na Chvatimechu patrí pod 
katastrálne územie obce Hronec.    Valaská 

71 lyžiarsky vlek - Rejkovo sezónne lyžovanie  Tisovec 
72 lyžiarsky vlek - Bánovo sezónne lyžovanie  Tisovec 
73 reštaurácia Centrál stravovanie  Tisovec 

74 reštaurácia Darijan reštauračné občerstvenie, 
záhradné posedenie  Tisovec 

75 reštaurácia Hradová stravovanie  Tisovec 
76 pizéria CSM Market stravovanie  Tisovec 
77 pizéria Meredit stravovanie  Tisovec 

78 cukráreň na Váhe drobné cukrárenské 
občerstvenie  Tisovec 

79 Informačná turistická kancelária mesta 
Tisovec turist. info  Tisovec 

80 Chata u Macka ubytovanie, stravovanie 40 Tisovec 
81 CSM bar a ubytovňa stravovanie a ubytovanie  Tisovec 



82 Turistická ubytovňa ubytovanie 26 Muráň 
83 Reštaurácia Koruna ubytovanie a stravovanie  Muráň 
84 Chata Zámok pod Muránskym hradom ubytovanie a bufet  Muráň 
85 Rekreačný areál Predná Hora ubytovanie a stravovanie  Predná Hora 
86 Rekreačné zariadenie Lučanské ubytovanie  Predná Hora 
87 Turisticko informačné centrum informačná kancelária  Muráň 
88 Turistická ubytovňa ubytovanie 21 Muránska Huta 
89 Obec Michalová ubytovacie 20 Michalová 
90 Penzión FANTÁZIA   stravovanie, ubytovanie 20 Michalová 
91 Rogalko   ubytovacie 13 Michalová 
92 Lesy SR - Chata Pšenično 6 ubytovacie 6 Michalová 
93 Chata Dolinka   ubytovacie 6 Michalová 
94 Turistická ubytovňa obce     ubytovanie 35 Michalová 

95 
 
Zbojská - doškoľovacie a rekreačné 
zariadenie CSM  

stravovanie, ubytovanie, 
konferencie, lyžovanie, 

kúpanie, 
60 

 
Pohronská Polhora 

96  
Salaš Zbojská 

Stravovanie, Info.kanc., 
ubytovanie 

50 
 

12 
Tisovec 

97 Chalupa Majka 16 ubytovanie 16 Pohronská Polhora 
98 Pohronská Polhora, Chata 4, Privát 4  ubytovanie 8 Pohronská Polhora 
99 Stanica Zbojská (ŽSR) 10 ubytovanie 10 Pohronská Polhora 

     Zdroj: prieskum územia 2008 
 
     Medzi najvýznamnejšie subjekty v riešení problematiky  rozvíjania služieb v cestovnom 
ruchu patrí nezisková organizácia Vydra a OZ Vydra. V posledných rokoch sa rozvíja 
cestovný ruch predovšetkým vďaka činnosti organizácie VYDRA v spolupráci 
s Čiernohronskou železnicou. 
     Vidiecka rozvojová aktivita (VYDRA) v spolupráci s HUCUL klubom v Lome nad 
Rimavicou a Cykloklubom Poľana v Detve vytvorila a ponúka produkt „Vrchárske 
putovanie“ – Vidiecka dovolenka šitá na mieru. Je možné si zaistiť kompletný balík služieb 
vytvorený podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Zahŕňa možnosť návštevy prírodných 
atraktivít a kultúrno-historických pamiatok so sprievodcom, ukážky remesiel, turistiku 
a cykloturistiku, ryžovanie zlata, skalolezectvo, zimné športy, návštevu konskej farmy 
s výučbou jazdy na koni, jazdu Čiernohronskou železnicou, splavovanie Hrona a letné tábory. 
     VYDRA ďalej ponúka pracovno-programové tábory pre mládež s možnosťou pomôcť pri 
rekonštrukcii ČHŽ, návštevu Dobročského pralesa a Meandrov Kamenistého potoka v obci 
Drábsko so sprievodom, ekologické hry vo Vydrovskej doline a pod.   
     Podnik Lesy SR vytvoril vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu Lesnícky skanzen. 
Náučný chodník s dĺžkou 2900 m a 48 zastávkami oboznamuje s lesným vtáctvom, 
mokraďami, významom lesa pre človeka, lesnými nástrojmi ako aj s významnými lesníkmi 
a ochrancami prírody. Nachádza sa tu aj prírodný amfiteáter, Vydrovská drevenica a galéria 
v prírode.  
     V posledných rokoch k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu významne prispievajú  
gazdovstvá Marekov Dvor, u Falťanov, salaš Zbojská, s.r.o., ubytovanie na súkromí – 
Ubytovanie Rogalko. Rekreačné zariadenia chata CSM a areál Predná Hora.  
 Zbojská, s.r.o sa v celom regióne aj mimo neho stávajú čoraz viac preferovaným 
miestom návštev, vďaka neustálemu skvalitňovaniu a rozvíjaniu nových doplnkových služieb, 



pri zachovaní rázovitého miestneho koloritu.  RZ Predná Hora poskytuje ako jediné v území 
služby welness centra. 
    Z hľadiska služieb cestovného ruchu, najmä v zimnom období sú najvýznamnejšími 
Biatlonový areál v Osrblí a lyžiarske stredisko Urbanov vrch na Čiernom Balogu 
 
Mapka 2.6.1: Maľovaná mapa územia s atrakciami a službami pre návštevnákov 

 
                              Zdroj: Partnerstvo MP-ČH, 2009 

 
     ČHŽ v spolupráci s Vydrou ponúka pre jednotlivcov, ucelené skupiny a cestovné 
kancelárie jazdy vlakom ČHŽ na pravidelnej linke aj mimoriadne jazdy, programy v prírode 
(návštevu prírodných atraktivít), kultúrne programy (ľudovú hudbu, ukážky remesiel, 
návštevu salaša a drevenej dediny Kysuca v Drábsku, „Marekovho Dvora“, ktorý poskytuje 
služby v oblasti agroturistiky – predovšetkým jazdy na koni a letné tábory pre deti.), 
ubytovanie a stravovanie, možnosti turistiky a pod.  
     K ponuke zaujímavej z hľadiska cestovného ruchu patria aj organizované podujatia. 
Územie Muránska planina – Čierny Hron je známe bohatosťou rôznorodých kultúrnych 
a spoločenských akcií pre obyvateľov, ale najmä pre návštevníkov zahrňujúce napr. lyžiarske 
preteky, fašiangový sprievod, folklórne festivaly, otvorenie sezóny ČHŽ, Deň stromu, 
Country bál, Beh Rudnou magistrálou, vianočné koncerty, silvestrovské zábavy, Ródeo 
Muráň a množstvo ďalších, najvýznamnejšie sú uvedené v Tabuľke 1.3.3.  
    Medzi základné piliere potenciálu, na ktorom sa rozvíja cestovný ruch a turizmus v území 
patria: 
Prírodné: Národný park Muránska planina, Dobročský prales, Polodivoký chov koní, 
Lesnícky skanzen, Bystrianska jaskyňa 
Kultúrno-historické: Muránsky hrad, Čiernohronská železnička, Ozubnicová železnica 
Pohronská Polhora – Tisovec, tradície hutníckej a železiarskej výroby, chov oviec, 
salašníctvo., ľudová architektúra, tradičné ľudové remeslá a zvyky -sú dominantou celého 
územia, Tisovský hrad, spolkové tradície v Tisovci. 
Iné: Biatlonový areál v Osrblí, lyžiarsky areál v Čiernom Balogu, Zbojnícky dvor, RZ Predná 
Hora, Offroad v Tisovci  

 



 Popíšte, zamestnanosť a nezamestnanosť – súčasná situácia a vývojové trendy 
v prepojení na vek a vzdelanie. 

 
     Zamestnanosť 
          Zamestnanosť v území  poskytujú (takmer 20%) verejné služby – verejná správa, 
školstvo, zdravotníctvo a sociálne služby priamo v území. Ďalšou oblasťou zamestnanosti 
občanov v území je poľnohospodárstvo a lesníctvo (spolu 15%), kde približne 40% 
zamestnanosti je zabezpečovaná fyzickými osobami. Služby maloobchodu, ubytovania 
a stravovania tvoria spolu tiež významnú skupinu zamestnanosti (viac ako 10%), aj tu je 
približne až 50% zamestnanosti tvorenej formou fyzických osôb. Priemyselné podniky 
zabezpečujú ďalšiu zamestnanosť občanov v území. Niektoré podniky sú zriadené aj so 
zahraničnou kapitálovou účasťou (reštaurácie v Tisovci a Michalovej, Calmit v Tisovci, CSM 
Tisovec...), čo poukazuje na fakt, že náš región má potenciál na investovanie a je zaujímavý aj 
pre zahraničných investorov. 
 
 Tabuľka 2.6.2: Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania 

Odvetvie Ekonomicky aktívne osoby 

Hospodárstva muži ženy spolu 
Z toho 

odchádza 
do 

zamestnania 

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 252 106 358 97 

Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby 555 261 816 206 

Rybolov, chov rýb - - - - 

Ťažba nerastných surovín 57 11 68 9 

Priemyselná výroba 2 015 1 090 3 105 1 535 

Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 70 1 090 84 63 

Stavebníctvo 213 24 237 119 

Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových 
 vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru 

230 515 745 292 

Hotely a reštaurácie 52 220 272 117 

Doprava, skladovanie a spoje 303 180 483 258 

Peňažníctvo a poisťovníctvo 12 35 46 29 

Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, 
 výskum a vývoj 

106 74 165 84 

Verejná správa a obrana, povinné sociálne 
 Zabezpečenie 

329 297 626 210 

Školstvo 75 414 489 167 

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 52 338 390 238 

Ostatné verejné, sociálne a osobné služby 70 82 152 66 

Súkromné domácnosti s domácim personálom     

Exteritoriálne organizácie a združenia     



EA bez udania odvetví 982 834 1 816 200 

Spolu 5 374 4 479 9 853 3 690 

        Zdroj: Štatistický úrad, 2001 

 

     Zamestnanosť vo verejných inštitúciách 
     Zamestnanosť vo verejných inštitúciách je značná najmä v malých obciach. Verejné 
inštitúcie zahŕňajú verejnú správu, školstvo, zdravotníctvo a sociálne služby. Veľkú časť 
obyvateľstva zamestnávajú v Muránskej Hute – Odborný liečebný ústav psychiatrický 
(OLÚP) zamestnáva takmer polovicu produktívneho obyvateľstva. Pri vysokej 
nezamestnanosti (nad 30%) je tento ústav hlavným zamestnávateľom občanov tejto obce. 
Prehľad zamestnanosti v jednotlivých oblastiach verejných inštitúcií za obce a územie je 
v nasledovných tabuľkách. 
 
            Tabuľka 2.6.5: Zamestnanosť vo verejnej správe  

Obec Ženy: Muži: Spolu: 
Čierny Balog 17 6 23 
Michalová 6 4 10 
Muráň 9 3 12 
Mur. Huta 1 0 1 
Mur, Lehota 2 0 2 
Muránska Dlhá Lúka 4 1 5 
Pohr. Polhora 8 2 10 
Tisovec 40 10 50 
Drábsko 0 1 1 
Hronec 19 6 25 
Osrblie 3 1 4 
Sihla 1 1 2 
Valaská 61 58 119 
Celé územie 171 93 264 

 Zdroj: OU a MsU  2009                         
 
      
  Graf 2.6.4  Zamestnanosť vo verejnej správe  

 



        Zdroj: OU a MsU  2009  
 
 Tabuľka 2.6.6: Zamestnanosť v školstve  

Obec: Zamestnanosť v školstve 
Muži: Ženy: Spolu: 

Čierny Balog 9 52 61 
Michalová 0 0 0 
Muráň 6 21 27 
Mur. Huta 0 1 1 
Mur, Lehota 0 1 1 
Muránska Dlhá Lúka 0 13 13 
Pohr. Polhora 6 29 35 
Tisovec : ZŠ 3 40 43 
Tisovec : EGT 11 33 44 
Tisovec : SOŠ 13 20 33 
Drábsko 0 0 0 
Hronec 0 0 0 
Osrblie 0 0 0 
Sihla 0 0 0 
Valaská 13 103 116 
Celé územie 61 313 374 

                 Zdroj: OU a MsU  2009 
 
 
Graf 2.6.5 Zamestnanosť v školstve  

 
Zdroj: OU a MsU  2009 

 
 
Tabuľka 2.6.7: Zamestnanosť v zdravotníctve a soc. starostlivosti  

Obec: 
Zamestnanosť v zdravotníctve a soc. starostlivosti 

Muži: Ženy: Spolu: 

Čierny Balog 1 21 22 
Michalová 2 21 23 
Muráň 2 12 14 
Muránska Huta 5 7 12 
Muránska Dlhá Lúka 0 2 2 
Muránska  Lehota 0 1 1 



Pohr. Polhora 1 5 6 
Tisovec 4 34 38 
Drábsko 1 17 18 
Hronec 2 28 30 
Osrblie 0 4 4 
Sihla 0 0 0 
Valaská 10 62 72 
Celé územie 28 214 242 

                   Zdroj: OU a MsU  2009 
 
 
 
 
 
 
Graf 2.6.6 Zamestnanosť v zdravotníctve a soc. Starostlivosti 

 
 Zdroj: OU a MsU  2009 

 
 
Tabuľka 2.6.8: Zamestnanosť vo verejných inštitúciách 
 Zamestnanosť vo verejných inštitúciách 

Zamestnanosť vo 
verejnej správe 

Zamestnanosť v 
školstve 

Zamestnanosť 
v zdravotníctve a soc. 

starostlivosti 
Partnerstvo MP - ČH 264 374 242 

Celkom 878 
               Zdroj: OU a MsU  2009 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Graf 2.6.7: Zamestnanosť vo verejných inštitúciách 

 
         Zdroj: OU a MsU  2009 
 
     Zamestnanosť mimo územia 
     Významným a najväčším zamestnávateľom pre obyvateľov územia, sú Železiarne 
Podbrezová časť obyvateľstva zamestnáva aj píla Badger neďaleko obce Michalová. Leží už 
v katastri mesta Brezno. Malá časť obyvateľstva pracuje aj v okresných mestách na úradoch 
a v službách, alebo v malých súkromných firmách. Celkovo z územia odchádza za prácou 4 
453 osôb. Prehľad za jednotlivé obce je v tabuľke č.2.6.9. 
                                        
  Tabuľka 2.6.9: Počet dochádzajúcich za prácou za obce 

Obec: Počet dochádzajúcich do 
zamestnania: 

Čierny Balog 1690 
Michalová 382 
Muráň 212 
Mur. Huta 19 
Mur. Lehota 73 
Pohr. Polhora 422 
Muránska Dlhá Lúka 150 
Tisovec 290 
Drábsko 36 
Hronec 212 
Osrblie 106 
Sihla 35 
Valaská 826 
MP – ČH 4453 

                                       Zdroj: OU a MsU  2005  
 
               



   Graf 2.6.8: Počet dochádzajúcich do zamestnania 

 
                          Zdroj: OU a MsU  2005  
 
     Nezamestnanosť 
     Nezamestnanosť v území partnerstva je dlhodobo vysoko nad priemerom nezamestnanosti 
na Slovensku i v kraji. V súčasnosti ( krízový rok 2009) dosahuje úroveň viac ako 22%. 
Najväčším problémom sú dlhodobonezamestnaní občania v obciach územia. Problémom je aj 
odchod vzdelaných mladých ľudí mimo regiónu, nakoľko na území nenájdu dostatočné 
uplatnenie. Pozitívom je však lokálpatriotizmus aj tejto skupiny občanov, pretože naďalej 
majú záujem podporovať svoj kraj a často zvažujú možnosť svojho návratu späť.  
     V území Partnerstva MP-ČH je výrazné zastúpenie pracovného potenciálu vo verejnej 
správe, školstve, priemysle a službách. Potenciálom zvyšovania počtu mladých ľudí (vo veku 
19 -25 rokov), ktorí budú pôsobiť v oblasti cestovného ruchu je Stredná odborná škola 
v Tisovci s odborom manažmentu cestovného ruchu. Zvyšovanie počtu poproduktívneho 
obyvateľstva a sociálnych problémov niektorých skupín je predpokladom nárastu pracovných 
príležitostí v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Celoživotné vzdelávanie je zárukou 
zvýšenia alebo udržania počtu pracovných príležitostí zabezpečujúcich formálne a neformálne 
vzdelávanie.  
 Nasledujúca tabuľka č.2.6.3 porovnáva nezamestnanosť jednotlivých obcí. Najvyššia 
nezamestnanosť je v Muráni, najnižšia v Michalovej. Miera nezamestnanosti sa dlhodobo 
pohybovala okolo 20%. V období svetovej hospodárskej krízy nezamestnanosť presahuje až 
v deviatich obciach 20% hranicu. Nezamestnanosť mužov a žien je vyrovnaná. 
 Podrobnejšie údaje o vekovom zložení a vzdelanosti nezamestnaných nám okresné 
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny neposkytli. Štatistiku z menného zoznamu 
nezamestnaných si robí iba obec Pohronská Polhora. Bolo doporučené aj ostatným obciam, 
aby si takúto štatistiku robili aspoň štvrťročne. Tieto údaje môžu byť zaujímavé pre 
potencionálnych investorov. 
 
 
 
 Tabuľka 2.6.3:  Nezamestnanosť (k 30.6.2009) 



Obec: Nezamestnanosť 
celkom Z toho ženy Ekonom. akt. 

obyvateľstvo 

Miera 
nezamestnanosti 

v % 

Tisovec 380 216 2149 17,68 

Čierny Balog 508 245 2318 21,92 

Michalová 101 62 607 16,63 

Muráň 196 100 616 31,81 

Mur. Huta 22 9 95 23,15 

Mur. Lehota 27 13 110 24,54 

Pohr. Polhora 158 93 785  20,12 

Muránska Dlhá Lúka 145 61 620 23,38 

Drábsko 27 10 101 26,73 

Hronec 106 52 485 21,86 

Osrblie 36 17 176 20,45 

Sihla 13 6 98 19,27 

Valaská 316 164 1657 19,07 

Spolu: 2035 1048 9817 22,04 
             Zdroj: ÚPSVaR BR, RS, RA 2009 

 
     Vysoký podiel z evidovaných nezamestnaných tvoria ženy až 51,49 %. Zlá štruktúra 
nezamestnanosti je aj vzhľadom na dĺžku evidencie, kde 676 osôb  je nezamestnaných dlhšie 
ako 24 mesiacov. Podobná situácia je aj vzhľadom na ukončené vzdelanie nezamestnaných, 
keď 691 nezamestnaných má ukončené maximálne základné vzdelanie. Treťou rizikovou 
skupinou, ktorá  je z hľadiska počtu a podielu významná sú nezamestnaní vo veku nad 45 
rokov, ktorých je  616 osôb  z evidovaných nezamestnaných. Veľmi zlá situácia z hľadiska 
štruktúry nezamestnanosti je najmä v malých obciach – Muránska Huta, Muránska Lehota, 
Drábsko, Sihla ale aj v Muráni, Valaskej, alebo Pohronskej Polhore, kde sú väčšie skupiny 
rómskeho obyvateľstva. 

 
 Tabuľka 2.6.4:  Rizikové skupiny nezamestnaných v území 

Obec: nad 24 mes nad 45 rokov do 25 rokov max. ZŠ 

Tisovec 120 129 61 114 
Čierny Balog 110 112 58 128 
Michalová 42 41 14 25 
Muráň 68 61 40 91 
Mur. Huta 11 9 4 9 
Mur. Lehota 7 11 4 5 
Pohr. Polhora 70 52 18 56 
Muránska Dlhá Lúka 65 43 27 91 
Drábsko 13 12 0 9 
Hronec 42 43 13 37 
Osrblie 8 11 3 9 



Sihla 5 9 1 3 
Valaská 115 83 44 114 

Spolu: 676 616 287 691 
                            Zdroj: ÚPSVaR BR, RS, RA 2009 

 
Tabuľka 2.6.4: Vývoj počtu nezamestnaných v území 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 
Čierny Balog 522 638 728 673 709 665 730 603 540 401 351 328 508 

Drábsko 18 29 32 19 29 39 34 36 27 23 20 20 27 

Hronec 73 141 144 121 138 135 125 108 106 89 88 90 106 

Michalová 116 131 195 179 206 169 172 136 120 94 93 91 101 

Muráň 141 172 190 160 188 184 205 182 186 162 173 169 196 

Mur. D.Lúka 102 117 117 117 129 149 141 138 146 129 126 122 145 

Mur. Huta 18 15 29 19 27 24 23 29 27 19 21 20 22 

Mur. Lehota 28 31 30 30 33 25 28 29 26 24 21 21 27 

Osrblie 36 38 62 53 46 56 48 44 33 30 23 19 36 

Pohr. Polhora 146 182 283 226 268 254 256 235 197 157 143 142 158 

Sihla 29 32 25 25 30 34 29 32 25 22 19 18 13 

Tisovec 253 368 468 400 494 431 398 382 363 322 287 274 380 

Valaská 303 387 480 457 423 460 435 374 304 269 219 227 316 

Spolu  1 785  2 281  2 783  2 479  2 720  2 625  2 624  2 328  2 100  1 741  1 584  1 541 2 035 
* údaj k 30.6.2009                                                                                                       Zdroj: ŠÚ SR a ÚPSVaR 2009 
 
 
 
 
 Graf 2.6.8: Počet dochádzajúcich do zamestnania 

 
                                                                                               Zdroj: ŠÚ SR a ÚPSVaR 2009 
 
 
 
 



KAPITOLA 3: Analýzy 

     3.1 SWOT analýza 

 
 

 
 Vypracujte tabuľku SWOT analýzy  

 
SWOT analýza  
 
Prírodné zdroje a životné prostredie 
 
 
Silné stránky 

 
 zachovalá a rôznorodá príroda,  
 vysoká miera lesnatosti 
 dobrý stav a bohatosť lesnej zveri 
 Národný park Muránska planina ako 

európsky významné biocentrum 
 Dobročský prales, jeden z najstarších na 

Slovensku 
 poloha územia v centre Slovenska na 

križovatke 9 ciest 
 bohaté zdroje kvalitnej pitnej vody 
 existujúce zdroje nerastného bohatstva 
 množstvo jaskýň, niektoré dostupné so 

sprievodcom 
 udržiavané rybníky v Muránskej Lehote  
 čisté životné prostredie 
 unikátny Lesnícky skanzen vo Vydrovskej 

doline 
 základný separovaný zber v obciach 

 
 
Príležitosti 
 
 dobré klimatické podmienky pre zimnú 

a letnú turistiku 
 vhodné podmienky pre rozvoj vidieckeho 

cestovného ruchu 
 zvyšovanie kompetencií samosprávy 

v oblasti životného prostredia 
 štátna podpora využívania alternatívnych 

zdrojov energie 
 

 
 
 
 
Slabé stránky 
 
 nedostatočné využívanie prírodného 

potenciálu  
 turisticky nevyužité prírodné danosti 
 neuspokojivý spôsob nakladania s odpadmi 
 nedobudovaná sieť kanalizácií a ČOV 
 nízka úroveň ekologického vedomia 

väčšiny obyvateľstva 
 veľká ľahostajnosť občanov k životnému 

prostrediu 
 pomalý priebeh odstraňovania divokých 

skládok 
 neriešenie základných problémov tvz. 

"malej ekológie" 
 legislatívne obmedzenia v spolupráci 

s vedením Správy Národného parku 
Muránska planina 

 
 
 
 
 
 
Ohrozenia 
 
 nízka miera vymožiteľnosti práva v oblasti 

životného prostredia  
 presun kompetencií na samosprávy bez 

adekvátneho presunu finančných zdrojov 
 zvyšujúca sa intenzita tranzitnej cestnej 

dopravy najmä na trase Brezno – Tisovec 
 



 
Historické a kultúrne zdroje 
 
 
Silné stránky 
 
 Muránsky hrad s bohatou históriou 

a unikátnou polohou 
 ozubnicová železnica jediná funkčná svojho 

druhu na svete 
 prístupný kaštieľ a Coburgov poľovnícky 

zámoček na Prednej hore 
 bohatá história a zachovalé pamiatky 

z výroby a spracovania železa 
 prevádzkovaná úzkokoľajná železnička 

v Ćiernom Balogu 
 územím prechádza Gotická cesta 
 bohaté a rozmanité folklórne tradície 
 zachovalá tradičná architektúra – 

pamiatková zóna Kysuca 
 zachovalá a funkčná prvá sedačková 

lanovka na Slovensku 
 
 
Príležitosti 
 
 zapísanie ozubnicovej železnice do 

pamiatok UNESCO 
 zaradenie ďalších významných pamiatok do 

národného zoznamu 
 
 

 
 
 
 
Slabé stránky 
 
 nedostatočná informovanosť návštevníkov 

o histórii a kultúre územia 
 neoznačené mnohé významné pamiatky 
 nedostatočná znalosť obyvateľov o histórii 

a kultúre územia 
 nízka miera starostlivosti samospráv 

o zachovanie tradičných prvkov architektúry 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohrozenia 
 
 rôznorodosť vlastníkov historických 

pamiatok, majetko-právne nevysporiadanie 
 neopravenie originálneho parného rušňa pre 

ozubnicovú železnicu 
 nízka miera vymožiteľnosti práva v oblasti 

životného prostredia 
 



 
Ľudské zdroje 
 
Silné stránky 
 
 vzájomné prepojenie a dobrá spolupráca 

aktivít obcí  
 bohatá spolková činnosť 
 ľudia sú vynachádzaví, aktívni, pracovití, 

tvoriví 
 dobrá spolupráca obcí 
 dobré zastúpenie formálneho vzdelávania 

(SŠ, gymnáziá, SOU) 
 rozvinutá dobrovoľnícka činnosť 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príležitosti 
 
 využitie programov EÚ na zvýšenie 

sociálneho rozvoja , vzdelanostnej a 
kultúrnej úrovne 

 zvyšovanie kompetencií samosprávy 
 rozvoj informačných technológií 

 

 
 
 
Slabé stránky 
 
 neexistujú formy celoživotného vzdelávania 
 chýbajú voľnočasové príležitosti 
 nízka úroveň vzdelania 
 nižšie zastúpenie obyvateľov s vyšším 

stupňom vzdelania 
 ľudia s nízkym vzdelaním sú pasívni 

a ľahostajní 
 nedostatočné medzinárodné väzby 
 zlé medziľudské vzťahy 
 strata motivácie, agility a účasti na verejnom 

živote 
 nedostatočne rozvinuté praktické 

zručnosti 
 nedostatočné znalosti a informovanosť 

v oblasti EÚ fondov 
 nedostatok kapacít v oblasti rozvoja 

územia, manažment 
 nedostatočné vyžívanie miestnych ľudských 

zdrojov 
 rast počtu neprispôsobivých obyvateľov 
 narastajúci odliv kvalifikovanej pracovnej 

sily 
 nedostatok pracovných príležitostí pre 

niektoré skupiny obyvateľstva /absolventi, 
ZP, rómske etnikum 

 negatívne sociálne javy u mládeže: 
alkoholizmus,  drogy, domáce násilie, rozpad 
rodín a rozmach antisociálneho správania 

 zhoršovanie štruktúry nezamestnanosti – 
nárast podielu rizikových skupín, najmä 
dlhodobo nezamestnaných, rodín v hmotnej 
núdzi 

 zlá sociálna situácia 
 
 
Ohrozenia 
 
 presun kompetencií na samosprávy bez 

adekvátneho presunu finančných zdrojov 
 zvyšovanie administratívnej záťaže vo 

verejnej správe 



 
Materiálne a iné zdroje 
 
 
Silné stránky 
 
 unikátny polodivoký chov koní 
 rekonštruovaný komplexný rekreačný areál 

Predná Hora 
 najväčšie rodeo na Slovensku 
 tradície ovčiarstva a obnovenie chovu oviec 

v území 
 dostatok športových a rekreačných areálov 
 existencia mestského sídla v území 
 vysoký stupeň plynofikácie 
 dostatočný bytový fond 
 vybudované vodovody takmer vo všetkých 

obciach 
 v každej obci je vybudované kultúrne 

zariadenie 
 
Príležitosti 
 
 maximálne získavanie a využitie externých 

finančných zdrojov 
 využitie možností podporných fondov EÚ 

určených pre rozvoj zaostalých regiónov 
 

 
 
 
 
Slabé stránky 
 
 morálna a fyzická zastaranosť značnej 

časti dopravnej  infraštruktúry 
 chátranie existujúcej technickej 

infraštruktúry 
 turistické chodníky v zlom stave 
 nedostatok značenia najmä cyklotrás 
 nenadväzujúce dopravné spoje 
 nedostatočné pokrytie signálom mobilných 

operátorov  
 prázdne priestory, údržbu ktorých treba 

financovať 
 nekomplexnosť drobnej architektúry v 

obciach 
 zlý stav budov vo vlastníctve obcí 
 nedostatok financií 
 znížená schopnosť samospráv udržiavať 

niektoré kultúrne a športové zariadenia 
 nízka kvalita športovísk a voľnočasových 

priestorov 
 
 
 
Ohrozenia 
 
 slabá propagácia územia 
 slabá informovanosť o dianí v území 
 nevysporiadanie pozemkov 
 nekoncepčná infraštruktúrna politika 
 silný klientelizmus v štrukturálnych fondoch 

 



 
Ekonomické zdroje 
 
Silné stránky 
 
 dostatok drevnej hmoty pre ťažbu a dobrá 

starostlivosť o hospodárske lesy 
 tradičná bryndziareň v Tisovci 
 existencia veľkého zmestnávateľa - CSM 

Tisovec 
 aktívni podnikatelia vo vidieckom turizme 
 existujúce prázdne priestory na podnikanie 

(haly, byty)  
 dostatok priestorov na podnikanie 
 existujúci rozmanitý podnikateľský sektor, 

živnostníci 
 objavujú sa prvé spoločné produkty 

v oblasti CR 
 existuje kapacita voľnej kvalifikovanej 

pracovnej sily  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príležitosti 
 
 pritiahnutie významného investora do 

územia 
 vybudovanie priemyselného parku Brezno –

Rohozná 
 začatie predaja z dvora 
 vybudovanie južnej dopravnej trasy – 

rýchlostnej komunikácie R2 
 vybudovanie obchvatu mesta Brezno 
 rozvoj spolupráce v širšom regióne 
 odstraňovanie administratívnych bariér 

podnikania a zlepšovanie podnikateľského 
prostred 

 

 
 
 
Slabé stránky 
 
 nedostatok pracovných príležitostí, a 

vysoká nezamestnanosť najmä sociálne 
vylúčených skupín 

 nízka miera spracovania a finalizácie 
výrobkov z miestnych surovín (drevo) 

 nedostatočné využitie potenciálu územia 
najmä v oblasti rozvoja cestovného ruchu 

 málo spoločných produktov cestovného 
ruchu 

 nedostatočná a nekvalitná ponuka 
cestovného ruchu  

 chýbajú služby, najmä v cestovnom ruchu 
 slabá propagácia a marketing cestovného 

ruchu a územia 
 nedostatočné rozvinutý sektor služieb pre 

podnikateľov 
 nedostatočné služby v obciach 
 malý podiel nových investícií 
 podceňovanie ľudského faktora 

a profesionálnej prípravy odborníkov v 
oblasti cestovného ruchu 

 nízka miera spolupráce hospodárskych 
subjektov 

 nevhodné podmienky pre rozvoj 
malého a stredného podnikania 
 

 
 
Ohrozenia 
 
 prílišná ochrana prírody najmä v území 

národného parku brzdí rozvoj územia najmä 
v oblasti CR 

 zlá legislatívna politika štátu v oblasti 
malého a stredného podnikania 

 svetová ekonomická kríza a problémy 
s odbytom napríklad CSM Tisovec 

 neexistuje letisko v blízkosti územia 
 nedostatočná podpora regiónu, obce zo 

strany štátu VÚC 
 nezáujem investorov o podnikanie v území 
 prispôsobenie systému vzdelania 

potrebám trhu práce 

Poznámka:  
- hrubo vyznačené sú slabé stránky vo väzbe na následne definované kľúčové problémy územia 
- farebne vyznačené sú slabé stránky vo väzbe na Opatrenia Osi 3 PRV 

 
 



 Uveďte, použité postupy pri príprave SWOT analýzy, metódy stanovenia 
jednotlivých zdrojov SWOT analýzy, informačné zdroje a celkový dopad SWOT 
analýzy pre územie verejno-súkromného partnerstva (MAS) – prepojenie SWOT 
analýzy na os 4 PRV 

 
      Stratégia územia bola spracovávaná etapovito od roku 2005, a preto  pri spracovaní 
SWOT analýzy boli uplatnené rôzne metódy spracovania. Prvé SWOT analýzy boli 
realizované v zmysle spracovania prípravy prístupu Technickej pomoci SAPARD so 
zameraním na rozvoj územia.  
      Použila sa dotazníková metóda s následným vyhodnotením, ktorá bola spracovaná 
individuálne za každú obec v území. Využitá bola aj metóda „načúvania“. Následne bola 
spracovaná spoločná SWOT analýza pre celé územie.  Vypracovávali ju aktívni občania – 
zástupcovia všetkých sektorov za facilitácie externých odborníkov formou lístočkovej metódy 
a rozhovorov.  V roku 2007 – 2008 bol aktualizovaný audit územia strategického dokumentu 
externým spracovateľom formou pracovných stretnutí s obyvateľmi pristupujúcich obcí. 
Metódou spracovania SWOT analýzy bola aktualizácia a rozšírenie jej častí o silné, slabé 
stránky, ohrozenia a príležitostí  obcí, ktoré pristúpili do územia Partnerstva MP-ČH. Výstupy 
spracovateľ zosumarizoval do aktualizovaného dokumentu v časti audit zdrojov. V roku 2009 
sa s časťami SWOT analýzy stotožnila pristupujúca obec Muránska Dlhá Lúka.    
     Informačné zdroje: obyvateľstvo a jeho problémy, audit územia, kde sa získavali 
informácie zo Štatistického úradu, Úradov práce a sociálnych vecí v Brezne, Rimavskej 
Sobote a Revúcej, Obecných úradov a z internetových portálov. Prieskum zdrojov územia bol 
realizovaný v roku 2008 aj metódou terénneho prieskumu platenými externými pracovníkmi.  
     Dopad SWOT analýzy pre územie: Silné stránky a príležitosti SWOT analýzy nám 
ukazujú možnosti využitia potenciálu prírody, ľudí, materiálnych zdrojov i techniky 
a jednoznačne definujú, čo prednosti územia a vytvárajú predpoklady pre ich ďalší rozvoj. 
Slabé stránky a ohrozenia sa zameriavajú na odstránenie toho čo územie oslabuje. Táto časť je 
ťažisková pre stanovenie základných rozvojových smerov územia. Pre ľudský potenciál sú to 
v prvom rade opatrenia zamerané na vzdelávanie, národnú a nadnárodnú spoluprácu, tvorbu 
a udržanie pracovných príležitostí, skvalitnenie poskytovaných služieb a produktov. 
Príležitosti a ohrozenia nám stanovujú externé limity rozvoja a poukazujú na možné riziká pri 
napĺňaní našich cieľov. 
 

 Popíšte, ako bola verejnosť (občania, profesné a záujmové združenia a zástupcovia 
jednotlivých sektorov) zapojení do procesu tvorby SWOT analýzy (napr.: ankety, 
dotazníky, informačné kampane, iné spoločenské aktivity), vrátane popisu účasti 
občanov v procese.  

 
     Do spracovania SWOT analýzy sa zapojila široká verejnosť  – obyvatelia, podnikateľský 
sektor, samospráva, mimovládne organizácie nasledovne:       
     Aktivisti v obciach rozniesli do každej domácnosti anketu, ktorá sa skladala z otázok, ktoré 
sú základom pre SWOT analýzu. Aktivisti  sa zúčastnili informačného školenia ako zozbierať 
a spravovať údaje. Rozdaných bolo 1751 dotazníkov a spolu bolo oslovených 2100 ľudí 
z územia. Vrátených a spracovaných ankiet bolo 705 čo je 40%. Zo spracovanými  údajmi sa 
na úrovniach obcí spracovávali SWOT analýzy za oblasť prírodné zdroje, životné prostredie, 



   3.2 Problémová analýza a stanovenie rozvojových priorít 

technická infraštruktúra, sociálna infraštruktúra a služby, ekonomické a ľudské zdroje. 
Pracovná skupina vytvorila všeobecnú SWOT analýzu, ktorú na stretnutí s občanmi, OZ, 
samosprávou a podnikateľskými subjektmi prezentovala a na ich podnet ešte aktualizovala 
a doplnila.  
 

 Popíšte, úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov pri príprave a spracovaní 
SWOT analýzy (ak sa na spracovaní podieľali externí odborníci, uveďte ich 
identifikačné údaje a spôsob spolupráce). 

 
     V rokoch 2005-2006 v procese prípravy územia cez TP SAPARD bol gestorom 
a realizátorom projektu Vidiecky parlament banskobystrického kraja.  
     V roku 2007 externe realizovala Prvá rozvojová regionálna a vidiecka agentúra Brezno 
(RRA Brezno) II. etapu prípravy územia a najmä proces rozšírenia územia o nové obce. Tento 
proces bol financovaný z prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja 
     V rokoch 2008 a 2009 sme už pracovali samostatne s finančnou podporou najmä našich 
miestnych samospráv a BBSK. 
     Stretnutia na tvorbu SWOT analýzy v pristupujúcej obci Muránska Dlhá Lúka v roku 2009 
facilitovali Bc. Irena Milecová a Bc. Jana Čillíková. Kompletizáciu výstupov spracovala 
manažérka Partnerstva MP-ČH, Bc. Jana Čillíková. 
 
 
 
 

 
 Uveďte, analýzu problémov územia verejno-súkromného partnerstva (MAS) 

 
     Zo SWOT analýzy a auditu problémov boli vybrané najvážnejšie problémy.  
   Najvážnejšie problémy územia 

1. Vysoká nezamestnanosť 
2. Nedostatok financií 
3. Nezáujem o veci verejné 
4. Nedostatočná úroveň vzdelania a zručností obyvateľstva  
5. Nevhodné podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania 
6. Slabá informovanosť 
7. Nedostatočná a nekvalitná ponuka cestovného ruchu 
8. Nedostatočné služby a vybavenosť v obciach 
9. Zlý stav infraštruktúry v území 
10. Nižšia vzdelanosť u sociálne slabších a znevýhodnených skupín obyvateľov 
11. Nedostatok príležitostí pre zamestnanosti sociálne vylúčených skupín  
12. Zlá sociálna situácia 
13. Neprispôsobiví rómski spoluobčania 
14. Veľká ľahostajnosť ľudí k životnému prostrediu 
15. Neprístupnosť vedenia Správy Národného parku Muránska planina 



     Po ďalšej analýze skupina dospela k záveru, že problém - nedostatok financií – nebude 
ďalej riešený samostatne, pretože financie by mali byť prostriedkom na riešenie problém. 
Posledný problém - neprístupnosť vedenia Správy Národného parku Muránska planina – 
v hodnotení nezískal ani jednu preferenciu. Skupina skonštatovala, že problém bude skôr vo 
vzájomnej komunikácii a na jeho riešenie sa bude prihliadať vo viacerých opatreniach. 
     Pre najzávažnejšie problémy skupina hľadala aj najlepšie možné riešenia. Pre problém 
vysoká nezamestnanosť považuje za najlepšie riešenia podporovať miestnych podnikateľov 
a vytvárať pracovné príležitosti, pre problémy nezáujem o veci verejné a slabá informovanosť 
je to osobná zainteresovanosť občanov (citová, finančná, hmotná...) 
     Následne formou problémovej matrice boli z najzávažnejších problémov definované 
kľúčové problémy Pričom následne problém malého a stredného podnikania a služieb 
cestovného ruchu boli kumulované do problematiky rozvoja podnikania. Takisto boli 
spojené  problémy vzdelanosti a sociálne vylúčených skupín do sociálnej problematiky.  

     Vďaka týmto definovaným kľúčovým problémom sa jasne identifikovali prioritné 
rozvojové oblasti územia – strategické priority, ktoré predstavujú oblasti intervencie a 
v ktorých sa budú koncentrovať plánované financie, personálne a materiálne zdroje.  

Definované kľúčové problémy: 

 Nedostatočný rozvoj podnikania (najmä malého a stredného a v oblasti CR) 

 Zlý stav v sociálnej oblasti života obyvateľstva (nedostatočná úroveň 
vzdelanosti a zručností obyvateľstva a zlý stav sociálne vylúčených skupín) 

 Nezodpovedajúca kvalita života občanov v obciach (nekvalitná 
infraštruktúra, vybavenosť a služby ) 

 Zlý vzťah obyvateľstva k ochrane životného a prírodného prostredia 
 

Stanovené strategické priority:   

STRATEGICKÁ PRIORITA 1:    ROZVOJ PODNIKANIA 

STRATEGICKÁ PRIORITA 2:  SOCIALIZÁCIA OBYVATEĽOV ÚZEMIA  

STRATEGICKÁ PRIORITA 3:  KVALITA OBČIANSKEHO ŽIVOTA 

STRATEGICKÁ PRIORITA 4:  OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 



 
 Uveďte, použité postupy pri príprave problémovej analýzy 

  
     V úvode pri spracovaní problémovej analýzy sme využili metódy evidencie a definovania 
problémov, pričom sa využili výstupy z dotazníkového prieskumu a metódu „načúvania“ 
v roku 2006 a výstupy z pracovných stretnutí s obyvateľmi v rokoch 2007 a 2009 vedených 
metódou facilitovaného brainstormingu. Tieto problémy sa zapracovali  do SWOT analýzy 
a následne do Auditu problémov 
     Problémy v území pracovná skupina analyzovala na dvoch stretnutiach, ktoré taktiež boli 
realizované najmä formou brainstormingu. Na prvom stretnutí bol z výstupov zostavený a 
aktualizovaný audit (zoznam) problémov. Následne podobné problémy boli kumulované a 
zaradené do skupín a bol im priradený výstižný a konkrétny názov. Skupina diskutovala 
o príčinách a následkoch problémov a o ich previazanosti. Z ďalšieho procesu analýz boli 
vyradené problémy, na riešenie ktorých nemá obyvateľstvo územia dosah. Metódou 
hodnotenia vážnosti a prideľovania bodov boli vybrané najvážnejšie problémy. 
     Na druhom stretnutí skupina porovnávala najvážnejšie problémy metódou párovej matice 
posúdenia problémov. Problémy boli porovnávané každý s každým, bola hodnotená 
závažnosť problému, následky, keby nebol riešený, dopad na obyvateľstvo. Z dvoch 
porovnávaných problémov bol vždy jeden určený za závažnejší. Po sčítaní preferencií, boli 
zadefinované kľúčové problémy.  
  
 Popíšte, ako bola verejnosť (občania, profesné a záujmové združenia a zástupcovia   
 jednotlivých sektorov) zapojení do procesu tvorby problémovej analýzy (napr:   
 ankety, dotazníky, informačné kampane, iné spoločenské aktivity), vrátane popisu  
 účasti občanov v procese.  

 
    Do spracovania problémovej analýzy sa zapojili zástupcovia všetkých sektorov, ktorí 
zastupovali jednotlivé obce v území Partnerstva. Z týchto „aktivistov“ sa vytvorila pracovná 
skupina, ktorá pracovala ako otvorená a výsledky jednotlivých pracovných stretnutí 
prezentovala širokej verejnosti v území napríklad na obecných zastupiteľstvách a verejných 
stretnutiach. Bol vytvorený priestor na pripomienkovanie výstupov a následne sa zapracovali 
do konečnej podoby problémovej analýzy. Takýmto spôsobom boli spracované všetky časti 
tvorby integrovanej stratégie. Po vypracovaní problémovej analýzy bola verejnosť a členovia 
Partnerstva oslovení formou web stránky a e-mailom na pripomienkovanie a doplnenie 
výstupov pracovnej skupiny. 
    Do spracovania problémovej analýzy, najmä v procese Auditu problémov bola zapojená aj 
široká verejnosť a to formou dotazníkovej ankety, v roku 2005 metódou „načúvania“.     
Anketári v obciach rozniesli do každej domácnosti dotazník, zameraný do oblasti analýzy 
stavu územia a potrieb občanov. Anketári boli miestni aktivisti odborne pripravení. Celkovou 
bolo oslovených 2100 ľudí z územia.  
  
 
 



 Popíšte, úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov pri príprave a spracovaní 
problémovej analýzy (ak sa na spracovaní podieľali externí odborníci, uveďte ich 
identifikačné údaje a spôsob spolupráce). 

 
      V rokoch 2005-2006 v procese prípravy územia cez TP SAPARD bol gestorom 
a realizátorom projektu Vidiecky parlament banskobystrického kraja. Ing. Jela Tvrdoňová 
sa podieľala ako vonkajší expert na príprave problémovej analýzy v roku 2005, aktualizáciu 
v roku. Za územie bola vnútorným expertom Katarína Pindiaková  
     V roku 2007 externe realizovala Prvá rozvojová regionálna a vidiecka agentúra Brezno 
(RRA Brezno) II. etapu prípravy územia a najmä proces rozšírenia územia o nové obce. Tento 
proces bol financovaný z prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja.  V roku 
2007 odborne zabezpečoval proces PhDr. Igor Pašmík a Michaela Heretová.  
     V rokoch 2008 a 2009 sme už pracovali samostatne s finančnou podporou najmä našich 
miestnych samospráv a BBSK. V integrovanej stratégii boli stanovené štyri strategické, 
rozvojové priority. Identifikáciu problémov v pristupujúcej obci Muránska Dlhá Lúka v roku 
2009 na verejnom stretnutí facilitovali Bc. Irena Milecová a Bc. Jana Čillíková. Výstupy 
spracovala manažérka Partnerstva MP-ČH, Bc. Jana Čillíková. 
 
     Identifikácia expertov: 
 
Jela Tvrdoňová – európsky expert na problematiku rozvoja vidieka, pôsobí ako samostatný 
externý expert. 
Igor Pašmík – expert na oblasť  regionálneho rozvoja, strategického programovania, rozvoja 
vidieka a štrukturálnych fondov EÚ, vyškolený facilitátor, samostatný expert žijúci 
a pôsobiaci v území Partnerstva MP-ČH. 
Jana Čillíková – expert na oblasť strategického plánovania a regionálneho rozvoja, 
manažérka Partnerstva MP-ČH, vyškolená facilitátorka, externý expert. 
Irena Milecová – expert na problematiku sociálneho rozvoja, vyškolená facilitátorka, 
predsedníčka Partnerstva MP-ČH. 
Katarína Pindiaková – expert na tvorbu analýzy územia, vyškolená facilitátorka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                
1  V prípade ak členom verejno-súkromného partnerstva (MAS) je obec s počtom obyvateľov nad 20 000, jej 

počet obyvateľov sa do celkového počtu obyvateľov verejno-súkromného partnerstva (MAS) nezapočítava. 
Údaje budú prevzaté z Integrovanej stratégie rozvoja územia, Prílohy č.1 Socio-ekonomická charakteristika, 
tab. č.6.: Zoznam obcí v pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS) a počet obyvateľov. 


