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VÝROČNÁ SRÁVA O ČINNOSTI  

PARTNERSTVA MURÁNSKA PLANINA –  ČIERNY 

HRON  ZA ROK  2013 

  

 Občianske združenie Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron sa riadilo počas 

predchádzajúceho roka 2013 prijatými stanovami a ostatnými schválenými dokumentmi – 

Plánom činnosti Partnerstva MP-ČH a schváleným rozpočtom, organizačným poriadkom 

a  internými smernicami.  Platným pre našu činnosť ostáva Základný rozvojový dokument - 

Integrovaná stratégia rozvoja územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron.  Tomuto 

dokumentu  podriaďujeme všetky aktivity združenia, ktoré sa  zameriavajú  prioritne  na: 

 podporu podnikania hlavne v oblasti trvalo udržateľného cestovného ruchu 

a doplnkových služieb, 

 podporu vzdelanosti, zamestnateľnosti a informovanosti obyvateľov územia, 

 skvalitnenie života obyvateľov, rozvoj infraštruktúry a služieb v obciach,  

 ochranu a zachovanie životného prostredia  a prírodného bohatstva. 

  

 Od apríla minulého roka sa podarilo presťahovať kompletne našu kanceláriu do nových 

a väčších prenajatých priestorov v Mestskom kultúrnom stredisku v Tisovci. Časť nábytku 

a výpočtová technika je vlastníctvom Partnerstva, stoly a kreslá sme dostali  od darcov, časť 

skriniek patrí do majetku mesta Tisovca, stoličky si príležitostne zapožičiavame pri zasadnutí 

väčšieho počtu členov. 

 Partnerstvo  MP-ČH k 31.12.2013 evidovalo celkovo 41 členov,  päť neplatiacich  členov  

bolo vyradených a o členstvo požiadali štyria noví členovia. Verejný sektor tvorí 10 obcí, 1 

stredná škola, 1 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, súkromný sektor zastupujú  - 

4 členovia, občiansky sektor  je zastúpený  počtom 25 členov.  

  

 Dňa 21.05. 2013 sa konalo Valné zhromaždenie v obci Michalová, zúčastnilo sa ho 28 

členov s uhradeným členským príspevkom za predchádzajúci rok 2012, t.j. 82,4 %. Bola 

zvolená nová Rada Partnerstva a revízna komisia  v zložení: 
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Za verejný sektor: 

          Róbert Buchta, mesto Tisovec 

                              Katarína Pindiaková, obec Pohronská Polhora 

                              Róbert Hlaváčik, obec Čierny Balog 

                              Terézia Tisovčíková, Obec Michalová 

                              Marek Nosko, obec Muránska Dlhá Lúka 

Za súkromný a občiansky sektor: 

                              Irena Milecová, FO 

                              Mária Šajgalíková, OZ Vydra 

                              Igor Pašmík, OZ Vrchár 

                              Beáta Vetráková, FO 

                              Pavol Marek, SHR 

                              Ondrej Galko, SZČO                        

Revízna komisia:  

                             Janka Rončáková, FO 

                              Ľubomíra Pančíková, Komunitné centrum, n.o. 

                              Katarína Mešková, OZ Zbojská 

 Na  minuloročnom Valnom zhromaždení bol potvrdený návrh na členské príspevky pre 

obce v čiastke 0,40 EUR na obyvateľa.  Uvedené  členské od obcí tvorí väčšinovú časť nášho 

rozpočtu. Na členskom bolo  spolu za r. 2013 odovzdané 6289,20 €. Obci Pohronská Polhora 

ostávalo k 31.12.2013 doplatiť približne 600,00 € za r. 2012 a zaplatiť členské za r. 2013. 

Nedoplatky za r. 2012 vyrovnala obec Michalová spolu s platbou za r. 2013. Členské za  rok 

2011, 2012  a 2013 nevyrovnala obec Sihla, čo podľa stanov OZ znamená vylúčenie. 

Nevyrovnané členské príspevky pre ostatných členov sa budú dodatočne vymáhať, pripadne 

po ich neuhradení budú neplatiaci členovia vylúčení v súlade s platnými stanovami 

Partnerstva MP-ČH.   

 Rada Partnerstva MP- ČH zasadala v roku 2013 celkovo 6 krát a podľa pracovných 

možností sa jej zúčastňovali členovia osobne. Členovia Rady komunikujú o problémoch 

a aktivitách často mailom a telefonicky. Pravidelne sa zasadnutí zúčastňovala aj predsedníčka 

Revíznej komisie J. Rončáková. 
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Prehľad zasadnutí Rady Partnerstva MP- ČH 

 

Dátum 22.4.2013 21.5.2013 10.6.2013 20.8. 2013 05.9.2013 02.12.2013 

Miesto 

konania 

Tisovec Michalová Pohronská 

Polhora 

Muránska  

Lehota 

Čierny 

Balog 

Tisovec 

Účasť  

členov 

       8      10       10        8       8         8 

 

 Počas uplynulého roka pracovala aj hodnotiaca komisia pre grantový program Partnerstva 

v zložení M. Šajgalíková, T. Tisovčíková, J. Rončáková, M. Nosko a predsedníčka  komisie 

K. Pindiaková. Zasadnutí komisie sa zúčastňovala aj predsedníčka združenia. Komisia 

pripravila v poradí VI. ročník grantového programu pre členov Partnerstva MP-ČH pod 

názvom „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina- Čierny Hron“, ktorá bola vyhlásená 

1.6.2013 a jej uzávierka bola 30.6.2013. Vyhodnotenie projektov a podpis zmlúv bol 

zrealizovaný do 15.7.2013 a v tomto termíne boli zaslané na účty žiadateľov grantov platby 

vo výške 75% celkovej poskytnutej sumy  pri začatí realizácie projektov. Zvyšných  25 % 

bolo uhradených žiadateľom po ukončení, vyúčtovaní a kontrole zrealizovaných projektov 

v mesiaci december. 

 Na grantový program bolo vyčlenených z rozpočtu 3500,00 €. Jeden grant bol z časových 

dôvodov nezrealizovaný a finančná čiastka bola vrátená. Cieľom grantového programu 

bola  implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia Partnerstva Muránska planina – 

Čierny Hron  na r. 2008 / 2013 t.j. realizáciou drobných aktivít za aktívnej účasti 

dobrovoľníckej práce. Počas prípravy, realizácie a vyúčtovania projektov bolo poskytované 

realizátorom projektov bezplatné poradenstvo. 

  Celkovo grantová komisia prerozdelila pre 7 úspešných žiadateľov z celého územia 

finančné prostriedky vo výške 3100,78 €. Pri realizácii projektov sa viac ako dvojnásobne 

naakumulovala celková hodnota projektov a predstavuje čiastku 6763,52 €. Takto využité 

finančné prostriedky sú prostriedkom na zviditeľňovanie regiónu a našim cieľom je aj 

v budúcich rokoch pokračovať v grantových  programoch.  
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Zrealizované  projekty z Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP- ČH r.2013 

P.č. Meno Názov projektu 
Suma poskytnutá z 

Partnerstva 

Celková hodnota 

projektu 

1. P. Hajduk Archa muránskej  planiny  500,00 1825,00 

2. J. Rončáková Projekt Dielik –doplnenie 470, 78 640,00 

3. Vydra 
Vydrovská dolina - 

propagačný materiál 
500,00 808,04 

4. 
Cirkevný zbor 

MDL 
Altánok 500,00 1513,00 

5. KC Čierny Balog Seniori -aktivita  220,00 232,06 

6. 
Obec Čierny 

Balog 

Parný stroj –

proj.dokumentácia 
500,00 600,00 

7. Obec Michalová Luštiareň 400,00 1145,42 

 Spolu    3100,78 € 6763,52 € 

 

 Partnerstvo MP- ČH je riadnym členom v organizáciách, ktoré napomáhajú regionálnej 

a nadnárodnej spolupráci v prístupe Leader (BB VIPA a NSRV) a čiastočné členstvo NSS 

MAS. Podľa možností sa zúčastňujeme aktivít a podujatí, ktoré organizuje hlavne BB 

VIPA(v Regionálnej rade  BB VIPA nás zastupujú  - I.Milecová, I. Pašmík) a Národná sieť 

rozvoja vidieka. 

 NSS MAS organizovala 30.1.2013 Valné zhromaždenie a pracovný workshop pre 

program LEADER/CLLD v Detve, na ktorom sa zúčastnil I. Pašmík 

 NSRV usporiadala21.-22.11. 2013 v konferenciu v Nitre, zúčastnil sa jej  náš manažér 

I. Pašmík. 

 NSRV organizovala odbornú exkurziu do Tirolska v dňoch 16.-19.6.2013, na ktorej sa 

zúčastnil I.Pašmík 

 BB VIPA organizovala Dni vidieka, konferenciu a Členskú schôdzu 26. - 27.4.2013 

v Banskej Bystrici, na ktorej boli predsedom BBSK ocenení za prácu pre rozvoj  

vidieka   -  I. Milecová a I. Pašmík, okrem nich sa zúčastnili J. Rončáková a M. 

Nosko. 

 Spolupracujeme aj s národnými partnermi–MAS Malohont a MAS Podpoľanie. V MAS 

Malohont sa I. Milecová zúčastnila na hodnotení podaných projektov grantovej výzvy. 

Aktívne spolupracujeme aj s partnermi z Poľska a a ČR. Traja zástupcovia z MAS Turstyczna 
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Podkowa sa zúčastnili aj 4 – dňového výjazdového seminára v okolí Čierneho Balogu, ktorý 

sa konal  začiatkom  septembra  2013.  

 Od novembra r.2012 sme vstúpili ako partneri ŠOP, OZ Pronatur a NP Muránska planina 

do medzinárodného projektu „Ekosystémové služby v chránených územiach“, ktorý bol 

finančne podporený z GlobalEnvironmentFacility/  SmallGrantsProgramme GEF SGP.  Do  

realizácie projektu bolo  v  r. 2013 zapojených aj 6 študentov a jedna vyučujúca SOŠ 

v Tisovci – odboru Manažment cestovného ruchu. Partnerstvo v projekte zamestnalo 2 

nezamestnaných občanov, 2 Rómov a jednu regionálnu koordinátorku z územia. Všetci 

zúčastnení realizovali a vyhodnocovali  zber údajov do projektu a to od návštevníkov územia 

aj počas  podujatí a aktivít, ktoré zabezpečovalo Partnerstvo MP- ČH, Mikroregión Muránska 

planina a obce nášho regiónu. Projekt bol ukončený a zúčtovaný v decembri minulého roka. 

Celkový príjem z grantu bol 3297,04 €, z toho na vyplatenie miezd bolo použitých 3067,04 € 

a 230,00€ na toner a kancelársky papier, presne v tejto istej sume – 230,00 € bolo aj naše 

spolufinancovanie projektu.  Okrem platených aktivít sme sa v projekte podieľali 100 hod. 

dobrovoľníckej práce. 

 Počas  celého uplynulého roka 2013 sme sa zameriavali na realizáciu zákazky pre obec 

Čierny Balog na propagačné podujatia podporované z projektu Huculská magistrála. 

Zrealizovali sme  počas celého roka 13 podujatí, z toho boli 4 zaradené v I. kategórii 

s workshopom a 9 podujatí v II. kategórii. Medzi vydarené aktivity patrili všetky zrealizované 

workshopy v Čiernom Balogu – na tému fašiangových zvykov, v Tisovci „Od ľanu k plátnu“, 

na Dni Mikroregiónu v Muránskej Lehote – „Cesta Márie Széchy“ a chovu „huculov“ bol 

venovaný program workshopu Huculskej stezky na Zbojskej. Podujatia organizačne pomáhali 

zabezpečovať naši členovia – OZ Vydra, OZ T4, OZ Zbojská, OZ Vrchár a samotné obce. 

Problém s financovaním podujatí sme prekryli novou finančnou výpomocou z Mikroregiónu 

Muránska planina vo výške 2800,00 €. Prínosom projektu okrem zviditeľňovania sa 

Partnerstva, je aj dostatok kvalitných propagačných materiálov o našom regióne, ktoré sú 

distribuované v obciach, informačných centrách a sú k dispozícii  návštevníkom na každom 

podujatí. Môžeme konštatovať, že bez realizácie tohto projektu v našom území, by aktivity 

v Partnerstve MP-ČH stagnovali. 
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Tabuľka zrealizovaných podujatí  z  Klastra  Huculská magistrála v roku  2013 

P.č. Podujatie  a dátum konania Kategória     
Cena služby 

podujatia v € 
Miesto konania 

1. Fašiangy                          09.02.2013       I.       815,00 Čierny Balog 

2. Vydričkin zázračný deň  01.06.2013      II.       419,00 Čierny Balog 

3. Muránske hradné dni       15.06.2013      II.       419,00 Muráň 

4. Dni mesta Tisovec    21.-22.06.2013       I.       815,00 Tisovec 

5. Deň stromu                      13.07.2013      II.       419,00 Čierny Balog 

6. Jarmo                               10.08.2013      II.       419,00 Sihla 

7. Dni obce Michalová        17.08.2013      II.       419,00 Michalová 

8. Babiakovci                       18.08.2013      II.       419,00 Mur. Dlhá Lúka 

9. Huculská stezka               24.08.2013          I.       815,00 Zbojská 

10. Bačovský  deň                 07.09.2013      II.       419,00 Čierny Balog 

11. Deň Mikroregiónu MP    14.09.2013       I.       815,00 Muránska Lehota 

12. Clementisova cesta         21. 09.2013      II.       419,00 Sedlo Burda 

13. Michalské hody               28.09.2013            II.       419,00 Pohronská Polhora 

 Spolu:      7 031,00  

 

 Finančné prostriedky, ktoré združujeme na účte v Prima banke – pobočka Brezno, Rada 

Partnerstva využíva v súlade so schváleným rozpočtom. Financie sa snažíme  nielen ušetriť 

ale tiež  zabezpečiť  všetky plánované aktivity na pozitívne zviditeľnenie nášho regiónu.  

  

Hlavné aktivity Partnerstva MP-ČH  zabezpečované v roku 2013 mimo 

aktivít z Klastra huculskej magistrály: 

 

Január 

 Účasť na výstave CR 24. do 27. januára 2013 na 19. medzinárodnom veľtrhu 

cestovného ruchu ITF Slovakiatour, veľtrhu gastronómie Danubius Gastro ITF 

Slovakiatour v Bratislave zabezpečovali personálne aj technicky v stánku Zbojská, 

s.r.o. a OZ Vydra. Partnerstvo MP- ČH,  dodalo výstavné panely a prezentačné 

materiály. 

 Účasť na workshope a Valnom zhromaždení NSS MAS 31.1.2013 v Detve (I.Pašmík) 
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Február  

 Informácie o projekte Huculská magistrála 

 Zasadanie Rady BB VIPA a stretnutie VSP a MAS BB kraja, 21.2.2013 B. Bystrica 

(I.Milecová) 

Marec 

 Príprava plánu činnosti a rozpočtu na r. 2013, oslovenie neplatičov k zaplateniu 

členských príspevkov 

Apríl 

 Zasadnutie  Rady -  22.04. 2013 v Tisovci, prijaté nové členky - Zuzana Karasová 

a Erika Gabrielová 

 I. Pašmík prezentoval územie a aktivity MP-ČH na seminári GreenMountainso 

zameraním na Ekonomické aktivity podporujúce trvalo udržateľný rozvoj v horskom 

prostredí, ktorý organizovala SAŽP 25.4.2013 v Braväcove 

 26.04.2013 - Členská schôdza Vidieckeho parlamentu banskobystrického kraja a 

Konferencia pri príležitosti 10 výročia jeho založenia v Banskej Bystrici  -  zúčastnili 

sa   členovia   J. Rončáková, I. Milecová, M. Nosko, I. Pašmík 

Máj 

  Zasadnutie Rady 21.05. 2013 -  v Michalovej- prijatie nového člena  - Ondrej Galko 

 Valné zhromaždenie  21.05.2013 – v Michalovej, kde bol schválený plán činnosti 

a rozpočet na r.2013 Partnerstva MP-ČH. VZ schválilo výšku členských príspevkov na 

rok 2013 

 Zasadnutie  grantovej komisie a príprava vyhlásenia grantu 

 I. Pašmík prezentoval  „Využívanie tradícií v rozvoji územia Muránska planina – 

Čierny Hron“ na medzinárodnej konferencii Budujeme partnerstvá v Lučenci 23.-

24.5.2013. 

Jún 

 01.06. 2013 - Vyhlásenie VI. ročníka grantovej výzvy „ Naštartujme s Partnerstvom 

Muránska planina- Čierny Hron“ 

 10.06.2013  - Zasadnutie Rady  Pohronskej Polhore  - vyradenie neplatiacich členov 

podľa platných  stanov  ( Rada rodičov RZ pri ZŠaMŠ v Muráni, OZ Hradová - 
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Tisovec,  Poľnoprodukt - Čierny Balog, Miriam Kubinská - Tisovec a Lýdia 

Kováčová - Muránska Dlhá Lúka ) 

 16.-19.6.2013  Exkurzia NSRV Rakúsko – zúčastnil sa I. Pašmík 

Júl 

  10. 07. 2013 – Zasadnutie grantovej komisie a vyhlásenie výsledkov grantov, príprava  

a podpis zmlúv k projektom 

August 

 20.08.2013– Spoločné zasadnutia Rady a Mikroregiónu Muránska planina k príprave  

VII. ročníka Dňa Mikroregiónu Muránska planina v Muránskej Lehote 

 Príprava výjazdového seminára a pozvanie zahraničných partnerov z Poľska a ČR 

September 

 04.09.2013  - Rokovanie s pracovníčkami SORO  na BBSK v Banskej Bystrici – 

riešenie problémov s uznaním aktivít a úhradou za I. časť projektu Klastra Huculská 

magistrála  -  zúčastnili sa poslanec BBSK P. Mináč a I. Milecová 

 05.09. 2013 – Zasadnutie Rady  – Čierny Balog 

 5.- 8. 09. 2013 - Výjazdový seminár projektu Huculská magistrála a Bačovských dní v 

spolupráci so Združením pre rozvoj vidieka za účasti zahraničných partnerov z Poľska 

v lokalite Čierneho Balogu, Sihly, Drábska a Zbojskej 

 Študijná cesta do Srbska a Rumunska 18.- 21.9.2013- zúčastnil sa M. Nosko  

Október 

 Farmársky jarmok a seminár Dedičstvo chutí 26.10.2013 v Banskej Bystrici, zúčastnili 

sa M. Nosko, I. Pašmík, O.Pašmíková 

November 

 26.11. – 27.11.2013 – Výjazdové pracovné stretnutie BB VIPA na tému 

Medzinárodná výmena skúsenosti Leader v obci Bank – Maďarsko – zúčastnila sa I. 

Milecová 

 21.-22.11.2013 Konferencia NSRV v Nitre  zúčastnil sa I.  Pašmík 

 28.29.11.2013 Školenie projektu Huculská magistrála, Čierny Balog za účasti členov 

December 

 2.12. 2013–Zasadnutie Rady v Tisovci -  prijatie nového člena  OZ T4 
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 7.12.2012 Prezentácia partnerstva na podujatí Zabíjačka na Zbojníckom dvore - OZ 

Vrchár 

 

Priebežné aktivity 

 Priebežná aktualizácia web stránky Partnerstva, pravidelné prezentovanie podujatí 

v území. 

 E-mailový informačný servis, vrátane „Aktuálneho prehľadu grantových výziev“ 

realizovaný v spolupráci so Združením pre rozvoj vidieka v Banskej Bystrici 

a Krajskou rozvojovou agentúrou BB. 

 Spolupráca s obcou Čierny Balog  na realizácii projektu Huculská magistrála.  

 Aktívna spolupráca v rámci pracovnej skupiny MAS a VSP banskobystrického kraja.   

 

 Na záver mi dovoľte poďakovať za finančnú podporu a aktívnu činnosť všetkým členom 

Partnerstva Muránska planina –Čierny Hron, predstaviteľom obcí, občianskych združení 

a cirkví, aj podnikateľom,  bez ktorých by sme nedokázali realizovať naše spoločné rozvojové 

aktivity. Za každým zrealizovaným podujatím je veľký kus roboty a strávený čas, to je tá 

úžasná vec, že naši ľudia chcú zviditeľňovať svoj región, sú naň pyšní a majú ho radi. Za 

celoročnú spoluprácu ďakujem členom Rady Partnerstva, Revíznej komisii a manažérovi I. 

Pašmíkovi.   

  Je pred nami mnoho povinností a aktivít, ktoré máme naplánované v roku 2014 a tiež 

veľká výzva – zapojiť sa znovu do nového výberu na realizáciu „Leadra“ a spracovať  

kvalitne Integrovanú  stratégiu MP-ČH na nasledujúce programovacie obdobie.  Želám si, aby 

vyvrcholením nášho dlhoročného snaženia bolo pridelenie štatútu MAS Partnerstvu Muránska 

planina – Čierny Hron a verím, že do tretice sa nám to konečne úspešne podarí.    

 

V Tisovci,   dňa  09.04.2014     

      

        Mgr. Irena Milecová     

                                         Predsedníčka Partnerstva MP-ČH 

 

 


