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Pár slov na úvod
Vážení čitatelia,
po viac ako pol roku sa Vám opäť priho-
várame prostredníctvom tre  eho čísla 
novín Miestnej akčnej skupiny (ďalej len 
MAS) MALOHONT. Jeho hlavnou témou je 
regionálne značenie produktov z regiónu 
Gemer-Malohont, ktorému je venovaná 
osobitná príloha.
Ani tentokrát nevynecháme príklady 
podporených projektov, ktoré väčšou 
či menšou mierou prispievajú k rozvoju 
nášho regiónu a pozrieme sa aj na pro-
jekty spolupráce, ktoré realizujeme práve 
v týchto mesiacoch. 
Do najbližšieho čísla novín, ktoré sa k Vám 
dostane na jar budúceho roka, Vám pra-
jeme príjemné čítanie. Ak sa dovtedy vo 
Vašom okolí stane niečo zaujímavé, o čom 
by mali vedieť aj ostatní, ozvite sa nám.
Tím Miestnej akčnej skupiny MALOHONT

Nájdete vo vnútri: 
Príloha venovaná regionálnemu zna-
čeniu miestnych produktov GEMER-
MALOHONT

Tento rok vyhlásila MAS MALOHONT 
v rámci grantového programu 3 výzvy 

na predkladanie projektov, v ktorých bolo 
dokopy predložených 20 projektov. Výbe-
rová komisia MAS podporila v júli tohto 
roka 16 z nich celkovou sumou 37 600,00 
EUR.
V grantovom programe pre malé obce 
z územia MAS boli schválené všetky 
4 pred ložené projekty s celkovou poža-
dovanou sumou 5 320,- EUR. Vďaka nim 
bola v Kraskove zrekonštruovaná autobu-
sová zastávka, v obci Budikovany upravia 
verejné priestranstvo, v Kocihe bude pri 
kultúrnom dome vybudovaný altánok 
a v Horných Zahoranoch pribudne ohnisko 
v rámci plánovanej oddychovej zóny.
Z 13 projektov, ktoré predložili do výzvy 
grantového programu mimovládne orga-
nizácie, schválila Výberová komisia MAS 
9 projektov s požadovanou sumou 11 280,- 
EUR. Väčšina z nich je ukončená vrátane 
nasledovných, ktoré Vám približujeme aj 

Malé projekty s veľkým významom 
aj v tomto roku

prostredníctvom fotografií.
Obec Drienčany sa už po jedenásty krát 
naplnila remeslami, tradíciami, hudbou, 
ale najmä priateľskými stretnu  ami po-
čas obľúbeného poduja  a „Dedina ožíva“. 
A že skutočne ožila, o tom svedčili spokoj-
ní hos  a z celého okolia, pre ktorých boli 
hneď od rána otvorené dvory s domácimi 
dobrotami, jarmočníci rozložili svoje stán-
ky, rozozvučali sa heligónky, fujary a hlasy 
folkloristov. 
Učená spoločnosť malohontská, ktorá pô-
sobila v obci Nižný Skálnik v rokoch 1808 
- 1832 a vydávala zborníky Solennia, má 
od tohto roku svoju pamätnú izbu. Expozí-
cia portrétov solennistov, písomnos  , lis-
tín a knižných zbierok prispeje k zvýšeniu 
povedomia o význame miestnej histórii 
a upriami pozornosť na slávnych rodákov 
z nášho regiónu. Historickú atmosféru izby 
dotvára zrekonštruované dobové kreslo 
a písací stôl.

 (pokračovanie na str. 3)

Dobrovoľný hasičský zbor Drienčany 
DEDINA OŽÍVA
Schválená výška príspevku: 1 400,00 EUR

Občianske združenie SOLENIA Nižný Skálnik 
„Lebo bez kníh nahé sú národy“ 
Schválená výška príspevku: 1 400,00 EUR

V marci tohto roka uplynulo sedem rokov od založenia MAS MALOHONT.
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Krátke novinky:

Koncom februára 2014 sme folklór-
nym súborom z územia MAS - FS 

Vepor z Klenovca, FS Kokavan z Koka-
vy nad Rimavicou a FS Sinec z Hnúšte 
- odovzdali 8 párov ženských a 8 pá-
rov mužských krojov pre každý z nich. 
Nové kroje boli zhotovené v rámci 
projektu spolupráce pod názvom 
Kroje našich krajov, v ktorom MAS 
MALOHONT spolupracovala s tromi 
miest nymi akčnými skupinami z Čes-
kej republiky.

Územie, na ktorom už od roku 2007 
pôsobí Miestna akčná skupina 

MALOHONT, sa ofi ciálne od júla tohto 
roka rozšírilo o územie obcí Hrnčiar-
ska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Chvalo-
vá a Selce. Počet obcí zahrnutých do 
územia MAS sa tak zvýšil na 43, celko-
vá rozloha územia MAS dosiahla 721 
km2 a počet obyvateľov sa zvýšil na 
28 650. 

V mesiaci október 2014 prebieha-
li verejné stretnu  a k príprave 

stratégie miestneho rozvoja na roky 
2014 - 2020 a konali sa takmer vo 
všetkých ob ciach zahrnutých do úze-
mia MAS MALOHONT. Viac informácií 
aj niekoľko zaujímavých čísel z týchto 
stretnutí nájdete na web stránke MAS 
www.malohont.sk, v čas   STRATÉGIA 
ROZVOJA 2014 - 2020.

Hľadáte vhodný spôsob ako pre-
zentovať svoje ubytovacie alebo 

stravovacie zariadenie? Mikroregión 
Rimava a Rimavica Vám ponúka mož-
nosť propagovať Vaše služby na turis-
tickom portáli www.regionmalohont.
sk, kde sa budú pod jednou strechou 
nachádzať kultúrne pamiatky, prírod-
né zaujímavos  , turis  cké možnosti, 
pozvánky na poduja  a a ďalšie zaují-
mavé informácie z regiónu.

MAS MALOHONT podporovala v rokoch 2009 - 2014 projekty obcí a podnikateľov 
prostredníctvom výziev na predkladanie projektov. Celkovo mala k dispozícii 

2 084 578,11 EUR, ktoré jej v roku 2009 schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR. Predkladané projekty museli byť v súlade s nasledovnými oblasťami podpo-
ry, ktoré si zástupcovia MAS vybrali v procese prípravy stratégie rozvoja územia MAS, 
resp. doplnili v rámci jej aktualizácie a podrobnejšie sme Vám ich predstavili v minulom 
čísle novín:

3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 
3.2 Podpora činnos   v oblas   vidieckeho cestovného ruchu - Časť A
3.2 Podpora činnos   v oblas   vidieckeho cestovného ruchu - Časť B
3.1 Diverzifi kácia smerom k nepoľnohospodárskym činnos  am 

O schválení, resp. neschválení projektov rozhodovala na základe bodovacích kritérií 
7- členná Výberová komisia MAS, v ktorej mali svoje zastúpenie verejný, súkromný i ob-
čiansky sektor. Posledné slovo v hodnotení má však Pôdohospodárska platobná agentúra 
(PPA), ktorá vykonáva následnú administratívnu kontrolu projektov. 
Ku koncu septembra 2014 vyhlásila MAS 20 výziev na predkladanie projektov, z ktorých 
bolo 20 ukončených. Dokopy v nich bolo predložených 88 projektov, z ktorých MAS 
schválila 82. Na úrovni PPA bolo schválených a zazmluvnených 58 projektov, 24 nebolo 
schválených a zvyšných 6 je v procese hodnotenia. Dôvodom neschválenia projektov na 
úrovni PPA bolo doteraz predovšetkým s  ahnu  e projektov obcami alebo podnikateľmi, 
neschválenie projektov zo strany MAS, chyby vo verejnom obstarávaní alebo iné admi-
nistra  vne nezrovnalos  . 

Realizácia stratégie rozvoja územia 
MAS v číslach

Na projekty obcí a podnikateľov bolo ku koncu septembra 2014 zo strany MAS MALO-
HONT schválených 2 082 444,41 EUR, čo predstavuje 99,9 % z celkového rozpočtu schvá-
leného v roku 2009 (2 084 578,11 EUR). Na základe žiados   o platbu a kontroly na mieste 
bolo vyplatených 1 053 103,89 EUR na 32 projektov, čo predstavuje celkové čerpanie 
50,5 %. K tejto sume prispeli a prispejú vlastným vkladom aj obce a podnikateľské sub-
jekty, ktorých projekty boli schválené a zrealizované, resp. budú realizované v rokoch 
2010 - 2015.

Schválené financie 
z PRV SR 2007 - 2013
na projekty v území MAS 
podľa opatrení k 30.09.2014

Prehľad čerpania 
financií z PRV SR 2007 - 

2013 na projekty 
v území MAS k 30.09.2014

v % z celkového rozpočtu 2 084 578,11 EUR

Koncom mája sa v Lukoviš  ach hodno  lo viac ako dvesto vzoriek páleniek. 
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(pokračovanie zo str. 1)

Aj keď sa tento rok nekonala výstava koní, 
účastníkov poduja  a zaujali westernové 
preteky v štyroch disciplínach, v ktorých 
si zmeralo sily 15 súťažných dvojíc. Dobrý 
ohlas mala aj súťaž v ručnom kosení, do 
ktorej sa zapojili muži, ženy i de  . Nechý-
bali ani drevené atrakcie pre de   či hospo-
dárske zvieratá, ktorým sa potešili najmä   
najmenší. Večerný program vyplnila coun-
try hudba a tanec.
Medzi podporenými projektami je aj vy-
danie limitovanej edície spoločenskej hry 
Gemerna  on, vybavenie pre skvalitnenie 

3. číslo

Strana 3

Občianske združenie CINDYUM 
Lehota nad Rimavicou 
Zapačský zlatý kantár - 8. ročník 
Schválená výška príspevku: 1 400,00 EUR

Malé projekty s veľkým významom 
aj v tomto roku

činnos   zväzu chovateľov v Čerenčanoch 
a dobrovoľných hasičov z Teplého Vrchu, 
ale aj prázdninové ak  vity pri koňoch 
v Rimavskom Brezove. Okrem toho vznikla 
v Drienčanoch časť expozície múzea roz-
právky Pavla Dobšinského a v obci Potok 
bola obnovená studnička.
Novinkou tohto roka bola výzva grantové-
ho programu zameraná na rozvoj turis  ky 
a cykloturis  ky v území MAS. Projekty do 
nej predložili 3 mikroregióny pôsobiace 
na území MAS, z ktorých každý bol pod-
porený plnou sumou 7 000,- EUR. Vďaka 
týmto projektom pribudne v území MAS 
približne 120 km značených cyklotrás, 
bude obnovené značenie a niektoré prvky 
na náučnom chodníku Drienčanský kras 
a pribudne aj nová turis  cká trasa z Bu-
dikovian do Chvalovej i pokračovanie ná-
učného chodníka Po stopách Maginhradu 
v katastri obce Vyšný Skálnik. Projekty 
budú realizované približne do polovice 
roka 2015, pričom rovnako zameraná výz-
va je naplánovaná aj na budúci rok.

Grantový program Miestnej akčnej skupi-
ny MALOHONT 2014 je spolufi nancovaný 
z finančných príspevkov 39 obcí zahrnu-
tých do územia MAS.

Predstavujeme členov 
MAS MALOHONT

DUŠO s.r.o. Kraskovo

Firma s prevádzkou v Hnúš  , ktorá 
bola založená v roku 1993, sa za-

oberá výhradne výrobou masívneho 
nábytku prevažne zo smrekového, 
borovicového, bukového, dubového 
a agátového dreva. V ponuke nábytku 
nájdete skrine, komody, postele, noč-
né stolíky, stoly, stoličky, písacie stoly 
a iné. Pre záujem zákazníkov začala 
fi rma s výrobou záhradného nábytku 
a detského nábytku pre materské ško-
ly, ako aj s výrobou vybavenia a zaria-
denia na mieru pre domovy mládeže, 
rekreačné zariadenia a reštaurácie. 

Kontakty:
0905 805 064

drevovyroba.duso@stonline.sk
www.duso.sk

Konateľ spoločnos   je členom MAS 
MALOHONT od jej založenia v roku 
2007.

Z bohatej zbierky receptov, ktoré zozbie-
rali v roku 2013 dobrovoľníci Občians-

keho združenia Šanca pre Dražice v rámci 
projektu podporeného z grantového pro-
gramu MAS, vyberáme tieto dobroty:

Dražická hríbiková roláda
Recept od Ingrid Pala  nusovej z Dražíc
Potrebujeme: 1 lístkové cesto, 8 plátkov 
šunky, 300 g hríbikovej  zmesy, 1 cibuľa, 
hrášok, kukurica, mrkva, kápia, tvrdý syr, 
vajce, koreniny, sezam

Lístkové cesto rozvaľkáme na hrúbku 0,5 
cm, naukladáme naň plátky šunky a pridá-
me huby, ktoré sme si vopred orestovali 
na cibuľke a  ochu  li. Pridáme hrášok, ku-
kuricu, mrkvu a kápiu, aby bola roláda fa-

Z hubárskeho košíčka Malohontu
rebná. Posypeme nastrúhaným tvrdým sy-
rom alebo naukladáme plátky syra. Cesto 
stočíme do rolády, uložíme na plech, vrch 
potrieme rozšľahaným vajíčkom, posype-
me sezamom a pečieme pri 220 stupňoch 
asi 20 minút.

Hubník
Recept od Veroniky Muránskej z Vyšného 
Skálnika
Potrebujeme: 1 väčšia cibuľa, čerstvé hríby 
(môžu byť aj mrazené alebo sušené), čers-
tvá petržlenová vňať, rožky a vajcia v po-
mere 1:1, cesnak, soľ, korenie, mlieko

Cibuľu posmažíme, pridáme huby, soľ, 
korenie a dusíme 15 minút. Medzitým si 
nakrájame rožky (napr. 5 rožkov), k tomu 

Pas  ersku sezónu ukončilo koncom októbra Slovenské mitrovanie.

pridáme rovnaký počet vajec, zalejeme 
mliekom, pridáme nasekanú petržlenovú 
vňať, cesnak a všetko premiešame. Pridá-
me udusené huby, spolu zmiešame a celú 
vzniknutú hubovú masu uložíme na vy-
mastený pekáč. Môžeme naukladať plátky 
masla  a dáme piecť do rúry pri teplote  
180 - 200 stupňov na 45 minút, pokiaľ sa 
nám neurobí pekná kôrka.
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ktoré boli zariadené potrebným vybave-
ním. Objekt bol zároveň pripojený na všet-
ky inžinierske siete.

 Mgr. Andrea Paveleková: Rekonštruk-
cia, prestavba a modernizácia rekreač-
nej chaty na nízkokapacitné ubytovacie 
zaria denie v Kokave na Línii - Háj 
Finančný príspevok z PRV: 55 250,10 EUR 
Rekreačná chata bola v rámci projektu 
komplexne prestavaná a zrekonštruova-
ná na ubytovacie zariadenie s 5 izbami, 
každá s 2 stálymi lôžkami a sociálnym za-
riadením. K dispozícii pre návštevníkov 
je aj spoločenská miestnosť a kuchynka, 
ktorých vybudovanie bolo  ež súčasťou 
projektu.

 Obec Kokava nad Rimavicou: Rekon-
štrukcia Domu kultúry v Kokave nad Ri-
mavicou
Finančný príspevok z PRV: 26 141,39 EUR
 Kultúrny dom v Kokave nad Rimavicou 
prešiel v rámci projektu čiastočnou rekon-
štrukciou, ktorá sa týkala výmeny všetkých 
okien a vchodových dverí. Okrem zlepše-
nia vzhľadu budovy došlo aj k zníženiu jej 

energe  ckej náročnos  . Ako súčasť pro-
jektu boli zrealizované aj nové nátery von-
kajších kovových konštrukcií na objekte 
kultúrneho domu.

V období rokov 2009 - 2014 vyhlásila 
Miestna akčná skupina (MAS) MALO-

HONT dokopy 20 výziev na predkladanie 
projektov, v ktorých bolo doteraz schvá-
lených takmer 60 projektov. V prvých 
dvoch číslach sme Vám predstavili 18 z nich 
a dnes k ním pribudnú ďalšie, zrealizované 
v rokoch 2011 - 2014.

 Obec Kružno: 
Výstavba a rekonštrukcia ihriska 
Finančný príspevok z PRV: 19 043,46 EUR 
V centrálnej čas   obce Kružno bolo v rám-
ci projektu vybudované ihrisko s mul  -
funkčným využi  m a atypická hra Kružno, 
ktorej názov je zhodný s názvom obce. Ide 
o strategickú stolovú hru, ktorá sa hrá na 
šesťuholníkovej šachovnici. Vymyslel ju 
Mark Palko z USA a prvýkrát bola publiko-
vaná v roku 2005. V obci Kružno sa stala 
natoľko obľúbenou, že bola vybudova-
ná priamo v centre obci v nadrozmernej 
veľkos  .

 Ing. Pavel Struhár: Prestavba nevyuži-
tého objektu v obci Klenovec (Ráztočné) 
na ubytovanie v súkromí
Finančný príspevok z PRV: 55 890,24 EUR 
Predmetom projektu bol nevyužívaný 
a chátrajúci objekt bytovej budovy v obci 
Klenovec v čas   Ráztočné, ktorý je zapísa-
ný v zozname kultúrnych pamiatok. V rám-
ci projektu bola zrealizovaná prvá etapa 
stavebných prác, ktorými došlo okrem 
iného aj k sprístupneniu a rekonštrukcii 
podkrovných priestorov. Tu vzniklo 5 izieb, 

V regióne pribudnú 
dve rozhľadne 

Hlavnou náplňou aktuálneho pro-
jektu česko-slovenskej spolupráce 

Spoločne sme na koni je výstavba dvoch 
rozhľadní. Jedna z nich (9 metrov vyso-
ká) bude stáť v Klenovci na laze Slopo-
vo, ktorý je charakteris  cký svojím laz-
níckym osídlením a je využívaný aj ako 
štartovisko paraglajdistov. Druhá, ktorá
bude stáť na Maginhrade v katastrál-
nom území obce Nižný Skálnik, bude do-
sahovať výšku viac ako 16 m. Ide o loka-
litu, kde sa kedysi nachádzal hrad, preto 
tu bol pred vykopaním základov vyko-
naný archeologický výskum, v ktorom 
neboli zistené žiadne nálezy. Táto časť 
projektu, ako aj brigáda dobrovoľníkov, 
bola zrealizovaná aj vďaka programu 
Šanca pre Váš región Nadácie Orange.
Popri výstavbe rozhľadní prebieha plá-
novanie konských trás, z ktorých bude 
vybraná časť vyznačená. Rovnako budú 
v rámci projektu spolupráce vydané aj 
propagačné materiály a spoločenská 
hra.
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Predstavujeme ďalšie podporené projekty v našom 
regióne
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