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VÝROČNÁ SRÁVA O ČINNOSTI 

PARTNERSTVA MURÁNSKA PLANINA 

–  ČIERNY HRON  ZA ROK  2014 

 

  Občianske združenie Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron sa riadilo počas 

predchádzajúceho roka 2014 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, týkajúce sa: 

 podpory podnikania hlavne v oblasti trvalo udržateľného cestovného ruchu 

a doplnkových služieb, 

 podpory vzdelanosti, zamestnateľnosti a informovanosti obyvateľov územia, 

 skvalitnenia života obyvateľov, rozvoja infraštruktúry a služieb v obciach,  

 ochrany a zachovania životného prostredia  a prírodného bohatstva. 

  

 Naša kancelária sídli naďalej v prenajatých priestoroch  Mestského kultúrneho strediska 

v Tisovci. Postupne sa nám  ju darí skultúrňovať  a k jej dovybaveniu  sa v r. 2014 sa podarilo 

získať od darcov 8 stoličiek a sponzorsky boli zabezpečené  aj rámy na fotografie. Na základe  

odborného posudku, sme boli nútení vyradiť z používania dataprojektor nadobudnutý           

v roku 2008 ( náklady na opravu by boli vyššie ako prípadná kúpa nového). 

 Partnerstvo  MP-ČH k 31.12.2014 evidovalo celkovo 40 členov,  vyradení boli  podľa 

platných stanov OZ neplatiaci členovia viac ako 2 roky. O členstvo požiadali traja noví 

členovia. Verejný sektor tvorí 9 obcí, 2 školy, 1 Domov dôchodcov a domov sociálnych 

služieb, súkromný sektor zastupuje  - 5 členov, občiansky sektor  je zastúpený  počtom 23 

členov.  

  Dňa 09.04. 2014 sa konalo Valné zhromaždenie v  Tisovci, zúčastnilo sa ho 33 členov 

s uhradeným členským príspevkom za predchádzajúci rok 2013, t.j. 89,2 %.  Počas roka 2014 

pracovala 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  / nahradila ju Erika Gabrielová, FO 

                              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 schválený návrh na členské príspevky pre 

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

rozpočtu a v roku 2014 bolo doplatené členské od obcí aj za predchádzajúce obdobia. Členský 

príspevok v sume 77,60 EUR  k 31.12.2014 dlhovala obec Muránska Huta, ktorá ho uhradila 

22.1.2015. Na členskom bolo spolu za r. 2014 odovzdané 7714,00 €. 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.  V roku 2014 

boli vylúčení z týchto dôvodov 4 členovia a obci Sihla bolo pozastavené členstvo.   

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

Partnerstva využíva v súlade so schváleným rozpočtom Valného zhromaždenia.  

 Rada Partnerstva MP- ČH zasadala v roku 2014 celkovo 6 krát a podľa pracovných 

možností sa jej zúčastňovali členovia osobne. Mimo zasadnutí členovia komunikovali 

o pracovných aktivitách často mailom a telefonicky. Pravidelne sa zasadnutí zúčastňovala aj 
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predsedníčka Revíznej komisie J. Rončáková a niektorých zasadnutiach bola hosťom  

Michaela Heretová z OZ Vydra. 

 

 Prehľad zasadnutí Rady Partnerstva MP- ČH 

Dátum 25.2.2014 9.4.2014 12.5.2014 2.7. 2014 14.10.2014 17.12.2014 

Miesto 

konania 

Muráň Tisovec Čierny 

Balog 

Pohronská 

Polhora 

Tisovec Muránska  

Dlhá Lúka 

Účasť  

členov 

       9      7       7        10       8        7 

 

  

 Počas uplynulého roka pracovala aj hodnotiaca komisia pre grantový program Partnerstva 

v zložení, J. Rončáková, R. Hlaváčik a predsedníčka komisie K. Pindiaková. Zasadnutí 

komisie sa zúčastňovala aj predsedníčka združenia. Komisia pripravila VII. ročník grantového 

programu pre členov Partnerstva MP-ČH pod názvom „Naštartujme s Partnerstvom Muránska 

planina- Čierny Hron“, ktorá bola vyhlásená 1.6.2014 a jej uzávierka bola 30.6.2014. 

Vyhodnotenie projektov a podpis zmlúv bol zrealizovaný do 15.7.2014 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  7 žiadateľom po ukončení, vyúčtovaní 

a kontrole zrealizovaných projektov v mesiaci december a pre obec Michalová po doplnení 

v mesiaci február 2015. 

 Na grantový program bolo vyčlenených z rozpočtu 3500,00 €. Ciele grantových 

programov každoročne vychádzajú z  implementácie 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 8 úspešných žiadateľov z celého územia 

finančné prostriedky vo výške 3459,00 €.  Pri realizácii projektov sa naakumulovala celková 

hodnota projektov na čiastku 6043,07 €. Takto využité finančné prostriedky sú prostriedkom 

na zviditeľňovanie regiónu a  v budúcich rokoch je našou snahou pokračovať v grantových  

programoch.  
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Zrealizované  projekty z Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP- ČH r.2014 

P.č. Meno Názov projektu 
Suma poskytnutá 

z Partnerstva 

Celková hodnota 

projektu 

1. Obec Michalová Rekonštrukcia okapovej rímsy 

luštiarne a informačný bulletin 

 

          400,00     

 

       780,00  

2. Vrchár . 

združenie pre 

rozvoj turizmu 

 

Fotosúťaž . propagačný materiál 

MP-ČH 

 

 

          500,00     

 

 

       1382,27 

3. T4 – občianske 

združenie 

 

Osobnosti Tisovca  

   

          500,00     

 

       600,00 

4. Polhora - kultúrne 

a telovýchovné 

združenie 

Propagačný panel a bulletin 

v obci 

 

          500,00 

 

       765,00 

5. Vydra 

Čierny Balog 

Spoznávajme bylinky 

 pre úžitok i pre radosť 

 

          460,00 

 

       575,00 

 

6. 

Cirkevný zbor  

MDL 

Altánok - II. etapa Prístupový 

chodník a osvetlenie 

 

         300,00 

 

       625,80 

 

7. 

DDa DDS 

Tisovec 

Záhradné sedenie v oddychovej 

časti domova 

 

         300,00 

 

       652,00 

 

8. 

Mesto Tisovec Sadnime si opäť k prameňu 

Rimavy 

    

         499,00 

 

        663,00 

 Spolu    3459,00 € 6043,07 € 

 

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

a nadnárodnej spolupráci v prístupe Leader, t.j BB VIPA,  Národná sieť rozvoja vidieka              

a  Národná sieť MAS. Podľa možností sa zúčastňujeme všetkých aktivít a podujatí,  na ktoré   

nás uvedené organizácie pozývajú. V roku 2014 spolupráca so zahraničnými partnermi 

z Poľska a a ČR bola iba formálna a to mailom alebo telefonicky. Nepodarilo sa zorganizovať  

plánované stretnutie  v  MAS Turstyczna Podkowa.  

 V máji 2014 sme ukončili ako partneri ŠOP, OZ Pronatur a NP Muránska planina 

medzinárodný projekt „Ekosystémové služby v chránených územiach“, ktorý bol finančne 

podporený z GlobalEnvironmentFacility/ SmallGrantsProgramme GEF SGP. Výstupom 
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ukončenia projektu bola realizácia výroby a  tlače  spoločného dvojročného kalendára, kde 

všetky práce boli vykonané učiteľmi a žiakmi SOŠ v Tisovci. Fotografie do kalendára 

poskytli viacerí fotografi z územia bezplatne. Kalendáre dostali zdarma všetci členovia 

Partnerstva, ďalších 219 ks  bolo vyrobených za úhradu pre obce a časť kalendárov sme 

použili ako veľmi atraktívny prezentačný materiál doma aj pre zahraničných hostí regiónu.  

 Počas celého roka 2014  sme naďalej realizovali zákazku pre obec Čierny Balog. Boli to 

aktivity a propagačné podujatia podporované z projektu Klastra Huculská magistrála. 

Zrealizovali sme  počas celého roka 23 podujatí, z toho bolo 10 zaradených v I. kategórii 

s workshopom a 14 podujatí v II. kategórii.  Podujatia organizačne pomáhali zabezpečovať 

naši členovia – OZ Vydra,  T4- občianske združenie, OZ Zbojská, OZ Vrchár, OZ Pekný deň 

a samotné obce.  

 Pretrváva problém s financovaním podujatí a hoci v decembri 2014 bola zaslaná z obce 

Čierny Balog žiadosť o II. platbu z projektu na SORO, do dnešného dňa úhrada nebola 

zrealizovaná a to je dôvod, prečo máme aj my neuhradené faktúry za zrealizované podujatia. 

Z prostriedkov Partnerstva MP- ČH  boli uhradené faktúry za I. polrok 2014 pre realizátorov  

8 podujatí a uhrádzané počas celého roka boli náklady na letáky. Neuhradené ostávajú   

všetky ostatné faktúry  za II. polrok 2014, t.j.  za 15 zrealizovaných podujatí.  

 Aj napriek týmto finančným problémom vidíme prínos projektu pre celé naše územie 

Partnerstva. Propagačné materiály o samotnom projekte a  našom regióne, boli počas 

všetkých podujatí k dispozícii návštevníkom, sú dostupné v obciach aj informačných 

centrách. Členovia Partnerstva MP-ČH sa zúčastňovali aj pracovných stretnutí  a seminárov   

k realizácii projektu. Výstupy stretnutí  a seminárov slúžili ako podklady k vypracovaniu 

Stratégie Klastra cestovného ruchu – Huculská magistrála.  

 V roku 2015 bude projekt ukončený ale povinnosťou našich členov bude pokračovať 

v pomoci pri zabezpečení  jeho trvalo udržateľnosti na min. ďalších  5 rokov. 
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Tabuľka vyfakturovaných zrealizovaných podujatí z  Klastra Huculská magistrála            

v roku  2014 pre obec Čierny Balog 

 

P.č. 

 

Podujatie a  dátum konania 

 

Kategória 

Cena služby 

 podujatia v € 

 

Miesto konania 

1. IBU Cup                                  8.2.2014 II.          419,00       Osrblie 

2. Už sa fašiang kráti                   1.3.2014 II.          419,00 Čierny Balog 

3. Chovateľská výstava             30.3.2014 II.          419,00 Mur. Dlhá Lúka 

4. Otvorenie Vydrov. doliny       1.5.2014                                                 II.          419,00     Čierny Balog 

5. Muránske hradné dni   30.-31.5.2014    I.          815,00       Muráň 

6. Festival dychových hudieb      7.6.2014 II.         419,00       Valaská 

7. Dni mesta Tisovec                  26.6.2014   I.         815,00      Tisovec 

8. O najchutnejší jánsky guľáš   28.6.2014 II.         419,00        Hronec 

9. Deň stromu                             12.7.2014 II.          419,00 Čierny Balog 

10. Ródeo Muráň                          26.7.2014  II.          419,00      Muráň 

11. Kultúrne podujatie v MDL     10.8.2014    I.         815,00 Mur. Dlhá Lúka 

12. Dni obce Michalová         15.-16.8.2014    I.         815,00     Michalová 

13. Huculská stezka                      16.8.2014 II.          419,00       Zbojská 

14. Balocký kopec                        31.8.2014     II.          419,00 Čierny Balog 

15. Bačovský deň a Deň Mikroregiónu  

Muránska planina                     6.9.2014 

   I.         815,00 Čierny Balog 

16. Clementisovou cestou          20.9.2014 II.          419,00       Tisovec 

17. Haruľa 2014                         20.9.2014 II.         419,00       Valaská 

18. Michalské hody                26.-27.9.2014    I.         815,00 Pohron. Polhora 

19. III.zraz speleopotápačov      11.10.2014    I.         815,00      Tisovec 

20. Zbojnícka jazda                    18.10.2014    I.         815,00      Zbojská 

21. Hubertova jazda             24.-25.10.2014    I.         815,00     Michalová 

22. Valikinou trasou                   25.10.2014 II.          419,00       Tisovec 

 Spolu:      12  782,00  
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Tabuľka nevyfakturovaných zrealizovaných podujatí z  Klastra Huculská magistrála            

v roku  2014 pre obec Čierny Balog   

 Podujatie  a dátum konania Kategória     Cena služby 

podujatia v € 

Miesto konania 

P.č. Katarínske dni         21.11.2014                      I.       815,00   Čierny Balog 

1. Spolu:        815.00  

 

Hlavné aktivity Partnerstva MP-ČH  zabezpečované v roku 2014 mimo 

aktivít  z Klastra huculskej magistrály: 

Január 

 Informácie o projekte Huculská magistrála a príprava podujatí na r. 2014. 

Február  

 Pracovné stretnutie MAS a VSP BB kraja 21.2.2014 v Detve, na ktorom sa zúčastnili 

I. Pašmík a I. Milecová. 

 Zasadnutie Rady Partnerstva  25.02. 2014 v Muráni – prijatie nového člena Spojená 

škola Pohronská Polhora, príprava VZ. 

 Informácie o projekte Huculská magistrála. 

Marec 

 6.3.2014 – konferencia NSRV BB VIPA v Banskej Bystrici v SOŠ Pod Bánošom – 

Budúcnosť vidieka banskobystrického kraja . Zúčastnili sa   členovia    I. Milecová,  

B. Vetráková, Z. Karasová, E. Gabrielová, M. Nosko, I. Pašmík. 

 10.3. 2014 –  účasť na workshope Leader 2007- 2013 vo Vyšnej Boci, ktorý 

zabezpečovala Národná sieť Slovenských MAS – zúčastnil sa R. Hlaváčik    

 Príprava plánu činnosti a rozpočtu na r. 2014, oslovenie neplatičov k zaplateniu 

členských príspevkov. 

Apríl 

 2.4.2014 – členská schôdza BB VIPA v Lenke -  zúčastnili sa   členovia    I. Milecová,  

B. Vetráková,  I. Pašmík. 

 Zasadnutie Rady 09.04.2014 v Tisovci – schválenie nového člena ADA Zbojská, s.r.o. 

a ukončenie členstva podľa stanov OZ pre OZ Škovránčatá, Ing. M. Hecková, J. 
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Mihalko, Ing. M. Šabľatúrová, odstúpenie M. Šajgalíkovej z Rady a ukončenie jej 

činnosti pre Vydru. 

  09.04. 2014 Valné zhromaždenie Partnerstva MP-ČH Kultúrnom dome v Tisovci. 

Členovia  boli oboznámení s činnosťou OZ za r. 2013, schválili plán činnosti, rozpočet 

na r.2014  a výšku členských príspevkov na rok 2014. 

 Spolupráca na výrobe spoločného kalendára „ Pozvánka na Muránsku planinu“ na      

r. 2015-2016 so SOŠ Tisovec z projektu Ekosystémové služby v chránených územiach 

 26.04.2014 - účasť členov Partnerstva MP- ČH na podujatí Otvorenie Bánoša – 

farmárske trhy, kde prezentovali naše územie remeselníci a dorovoľníci K. 

Pindiaková, Z. Karasová,  E. Gabrielová, P. Hajduk, O. Galko,  tradičné šúľance varili 

členky T4 –občianske združenie. Prevoz stánkov, materiálu a osôb zabezpečoval I. 

Vlček, O. Galko a P. Hajduk. 

 Máj 

 Zasadnutie Rady 12.05. 2013 -  v Čiernom Balogu, príprava zabezpečenia exkurzie 

zástupcov VSP a MAS Trenčianskeho kraja. 

 Zasadnutie  grantovej komisie a príprava vyhlásenia grantu. 

 Jún 

 01.06. 2014 - Vyhlásenie VII. ročníka grantovej výzvy „ Naštartujme s Partnerstvom 

Muránska planina- Čierny Hron“. 

 03.06. 2014 - Ponuka výroby kalendárov pre obce – spolu objednaných 219 ks za 

výrobnú cenu á 8,00 EUR na zasadnutí starostov obcí Mikroregiónu Muránska planina  

Nákup materiálu a zabezpečenie výroby boli pre SOŠ v Tisovci prefinancované cez 

Partnerstvo MP-ČH. 

 12.06.2014- Návšteva 20 zástupcov -  starostov a členov VSP a MAS Trenčianskeho 

kraja,, navštívili obec Čierny Balog - ČHZ, obedovali na Zbojníckom dvore a prezreli 

si informačné centrum na Zbojskej. V Tisovci navštívili Radnicu, informácie o našej 

činnosti a pohostenie sme hosťom poskytli v kancelárii Partnerstva MP-ČH. 

Poslednou časťou exkurzie bola návšteva Coburgovho poľovníckeho zámočku           

na Prednej Hore, kde svoj program  hostia ukončili večerou v penzióne. Exkurziu          

po regióne zabezpečovali R.Hlaváčik, K Pindiaková, I.Vlček, J. Rončáková                    

a I. Milecová.  
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 26.06.2014  - stretnutie  s bulharským cárom Simeonom a jeho delegáciou na Prednej 

Hore – starostovia obcí Muránska Huta, Muráň a členky  T4 – občianske združenie. 

   Júl 

 Zasadnutie Rady 02. 07. 2014 v Pohronskej Polhore, prijatie nového člena OZ 

Zubačka.  

 Zasadnutie grantovej komisie a vyhlásenie výsledkov grantov, príprava a podpis 

zmlúv k projektom, zaslanie I. platby pre žiadateľov. 

 August 

 Školenie k novému programovému obdobiu a PRV 2014-  2020 vo Veľkých 

Teriakovciach 12.- 13.8.2014 . Zúčastnili sa: I.Milecová, R. Hlaváčik, K. Pindiaková, 

J. Rončáková, K. Mešková, I.Pašmík. 

 September 

 Distribúcia kalendárov pre obce Informácie o pokračovaní projektu Huculská 

magistrála a príprava podujatí  do konca roka. 2014. 

 06. 09. 2014 -  spoločná realizácia Dňa Mikroregiónu Muránska planina počas 

Bačovských dní  v Čiernom Balogu. 

 Október 

 Zasadnutie Rady 14.10.2014 v Tisovci – informácie o realizácii  podporených grantov,  

sumarizácia a vyhodnotenie realizácie podujatí Huculskej magistrály. 

 November 

 11.11.2014 - Sumarizácia, odovzdanie fakturácie, preberacích protokolov a ďalších 

dokladov na II. platbu pre obec Čierny Balog za realizáciu podujatí Huculskej 

magistrály. 

 NSRV SR usporiadala 20.-21.11. 20143 v konferenciu  NSRV v Nitre, zúčastnili sa 

jej členovia Rady -  I. Milecová, R. Hlaváčik a K. Pindiaková. Cieľom konferencie 

bolo zhodnotenie programovacieho obdobia SR 2007-2013 a poskytnutie nových 

informácií o programovom období 2014 -2020. 

 December 

 Zasadnutie Rady Partnerstva v Tisovci 17.12.2014 - prerokovanie prípravy stratégie 

územia v roku 2015, vyhodnotenie a realizácia II. platby za grantový program, 

vyradenie  nefunkčného dataprojektora z evidencie.  
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 18.12. 2014 – zasadnutie Regionálnej rady OZ Vidieckeho parlamentu BB kraja 

v Detve – zúčastnil sa I. Pašmík. 

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.  

 Spolupráca s NSRV  

 Spolupráca v rámci pracovnej skupiny MAS a VSP banskobystrického kraja.   

 

 Na záver by som  chcela vyjadriť poďakovanie za celoročnú spoluprácu členom Rady 

Partnerstva MP-ČH, Revíznej komisii, manažérovi a Grantovej komisii. Bez aktívnej činnosti  

a finančnej podpory  aj ostatných členov Partnerstva Muránska planina –Čierny Hron, by sme 

nedokázali realizovať naše spoločné aktivity.  Za každým zrealizovaným podujatím je veľký 

kus dobrovoľníckej práce a strávený čas. Teší ma, že naši členovia majú záujem 

zviditeľňovať  v dobrom svoj región. 

   Rok 2015 je pre nás veľkou pracovnou výzvou. Máme záujem spoločne s občanmi, 

samosprávami,  či podnikateľmi  nášho územia spracovať kvalitne Integrovanú stratégiu  

územia MP-ČH na nasledujúce programovacie obdobie a konečne uspieť s projektom v 

„Leadri“.  Želám si, aby vyvrcholením nášho dlhoročného snaženia bolo pridelenie štatútu 

MAS Partnerstvu Muránska planina – Čierny Hron a do nášho kraja konečne dostaneme 

finančné prostriedky na jeho rozvoj. Myslím, že si to zaslúžime a na tretí pokus sa nám to 

úspešne podarí.    

 

V Tisovci,   dňa  25.04.2015     

 

          Mgr. Irena Milecová   

                                           Predsedníčka Partnerstva MP-ČH 

 


