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Pár slov na úvod
Vážení čitatelia,
aktivity Miestnej akčnej skupiny (ďalej len 
MAS) MALOHONT, spolufinancované od 
roku 2009 zo zdrojov Európskej únie, sa 
pomaly blížia ku koncu. Veríme, že za tých 
7 rokov zanechali v obciach nášho regiónu 
konkrétnu stopu a prispeli ku skrášleniu 
obcí, k zlepšeniu podmienok pre trávenie 
voľného času či k vytvoreniu nových uby-
tovacích kapacít. S podporou MAS boli za 
tie roky zrealizované aj desiatky podujatí, 
ktoré obohatili dianie v našich obciach. 
Vďaka týmto aktivitám a intenzívnej pro-
pagácii prispela MAS nemalým dielom 
k budovaniu a šíreniu dobrého mena regi-
ónu Malohont.
Nielen pre tých, ktorí to vnímajú inak ako 
my, sme vytvorili v posledných mesiacoch 
niekoľko možností, ako sa zapojiť do roz-
hodovania o tom, aké aktivity a projekty 
je potrebné zrealizovať počas najbližších 
rokov pre zlepšenie života v obciach nášho 
regiónu. Dôvod je pritom veľmi jednodu-
chý - chceme robiť pre ľudí a s ľuďmi.
Prajeme príjemné čítanie a v rámci mož-
ností aj leto strávené podľa vašich pred-
stáv.
Tím Miestnej akčnej skupiny MALOHONT

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

Za posledný rok pribudli v regióne Ma-
lohont  tri  rozhľadne,  ktoré  rozšírili 

možnosti  trávenia  voľného  času  miest-
nych obyvateľov i ponuku cestovného ru-
chu pre návštevníkov tohto regiónu. 

Rozhľadne v Malohonte
Rozhľadňa Maginhrad
Najvyššia  z  rozhľadní, postavená na Ma-
ginhrade v nadmorskej výške 429 m, bola 
oficiálne otvorená 20. júna 2015 za účasti 
približne 200 návštevníkov. Po výstupe na 
Maginhrad a po prekonaní 49 schodov si 
mohli  návštevníci  za  sprievodu  heligon-
károv užiť výhľad z rozhľadne, po ktorom 
ich  čakala  túra  späť.  O  nezabudnuteľný 
zážitok  sa  postarali  vyhliadkové  lety  vr-
tuľníkom R44  - pripútanie  sa, nasadenie 
slúchadiel,  komunikácia  s  pilotom,  od-
lepenie  sa  od 
zeme  a  pohľad 
na  okolie  z  vý-
šin  -  to  nezaži-
je  človek  každý 
deň.
Rozhľadňa  je  situovaná v  juhovýchodnej 
časti hradného areálu, ktorý sa nachádzal 
v  období  stredoveku  (13.  -  15.  storočie) 
na  vrchole  kopca  Maginhrad  v  katastri 
obce Nižný Skálnik. Pri dobrej viditeľnosti 
poskytuje výhľad od Kráľovej hole, cez Ri-
mavskú dolinu až do Maďarska.                    

(pokračovanie na str. 2)

Stretneme sa pod Túrničkou deviaty ráz - 14.-16. augusta 2015 v Babinci

Rozhľadňa Maginhrad vysoká 16,8 m

MAS MALOHONT sa plánuje uchádzať 
o podporu pre región vo výške 3,8 mil. EUR

Za posledných 7  rokov podporila MAS 
MALOHONT 64 projektov obcí a pod-

nikateľov,  na  ktoré  prerozdelila  2  mil. 
EUR z Programu rozvoja vidieka SR 2007 
-  2013.  Do  konca  roku  2015  sa  chce 
uchádzať o financie na nasledujúce roky, 
aby mohla podporiť ďalšie projekty pris-
pievajúce k rozvoju regiónu.

Základným  predpokladom  pre  získanie 
týchto finančných prostriedkov je spraco-
vanie stratégie miestneho rozvoja, v kto-
rej  si  zástupcovia  verejného,  súkromné-
ho  i  občianskeho  sektora  z  územia MAS 
MALOHONT definujú ciele a aktivity, pro-
stredníctvom ktorých ich chcú dosiahnuť. 

(pokračovanie na str.3)
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V súčasnosti má občianske združenie 
Miestna  akčná  skupina  (v  skratke 

MAS) MALOHONT 70 členov, z toho 26 
je zástupcov obcí, mikroregiónov a škôl, 
14 podnikateľov a 24 členov je z radov 
občianskych združení a aktívnych obča-
nov. Členom MAS sa môžete stať aj Vy 
za predpokladu,  že  súhlasíte  so  stano-
vami MAS a chcete prispieť k realizácii 
jej aktivít na území regiónu Malohont. 
Stačí  vyplniť  prihlášku,  ktorú  nájdete 
na web stránke MAS www.malohont.sk 
v časti Členstvo v MAS a doručiť  ju do 
sídla MAS v Hrachove.

Medzi  621  obcí,  ktoré  dostanú 
vozíky  s  protipovodňovou  tech-

nikou,  patrí  aj  8  obcí  z  územia  našej 
MAS  -  Čerenčany, Hrnčiarska Ves,  Kle-
novec,  Kružno,  Lehota  nad Rimavicou, 
Rimavská  Baňa,  Rimavské  Zalužany   
a  Veľký  Blh,  ktoré  boli  vybrané  na  zá-
klade  miery  povodňového  rizika,  ako 
aj podrobnej analýzy databázy zásahov 
hasičov a záchranárov. Vozíky, ktoré sú 
financované zo zdrojov Európskej únie 
v  rámci  projektu  Ministerstva  vnútra 
SR,  obsahujú  kalové  čerpadlo,  gene-
rátor  elektrickej  energie,  prenosné 
osvetlenie,  povodňové  bariéry,  elektric-
ké kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo 
a set náradia.

MAS  MALOHONT  vyhlásila  súťaž 
Najkrajšia fotografia regiónu, kto-

rá je určená pre malých aj veľkých, ama-
térskych  i  profesionálnych  fotografov. 
Novinkou  tohto  roka  je osobitná kate-
gória Časozberné video. Súťažné sním-
ky  je  možné  posielať  do  15.10.2015, 
pričom  všetky  podrobné  informácie 
o  súťaži  nájdete  na web  stránke MAS 
www.malohont.sk.

S  prípravou  Kalendára  podujatí  na 
rok  2016  začíname  už  na  jeseň 

tohto  roka. Ak máte  záujem o  zarade-
nie  Vášho  podujatia  do  celoročného 
prehľadu podujatí, neváhajte a pošlite 
nám  na  adresu  info@malohont.sk  zá-
kladné informácie o tom, čo, kedy a kde 
plánujete organizovať. Radi Vám aj  ta-
kýmto  spôsobom  pomôžeme  s  propa-
gáciou.

Samotnej  výstavbe  rozhľadne Maginhrad 
predchádzala  príprava  projektovej  doku-
mentácie,  archeologický  výskum  pod  jej 
základmi a brigády dobrovoľníkov zamera-
né na čistenie bývalého hradného areálu. 
Vzhľadom  na  to,  že  areál Maginhradu  je 
archeologickou  lokalitou,  bola  pri  výstav-
be murovanej časti použitá  lesná lanovka 
a pri prevoze drevených konštrukcií pomá-
hal  vrtuľník.  Celkovo  sa  na  výstavbu  roz-
hľadne spotrebovalo 20 m3 dreva a 60 m3 
betónu.
K  rozhľadni  sa  dostanete  po  značených 
turistických  trasách  z  obcí  Nižný  Skálnik, 
Veľké Teriakovce, Horné Zahorany a Vyšná 
Pokoradz. Do konca roka by mal pribudnúť 
aj  náučný  chodník  Po  stopách Maginhra-
du,  ktorý  bude  vychádzať  z  obce  Vyšný 
Skálnik a cez Nižný Skálnik vás zavedie až 
k rozhľadni.

Rozhľadňa Slopovo
Na  Laze  Slopovo  v  katastrálnom  území 
obce Klenovec vyrástla v nadmorskej výš-
ke 851 m ďalšia rozhľadňa, ktorá  je vysoká 
9,5 m. Za dobrého počasia  je z nej vidieť 
Nízke aj Vysoké Tatry, Fabovu hoľu, Hrado-
vú, Sinec, Rimavskú Sobotu, ako aj Bukové 
hory a najvyššie pohorie Mátra v Maďar-
sku. V blízkosti  rozhľadne majú  štartovis-
ko  paraglidisti,  ktorí  sa  okrem  športové-
ho  bezmotorového  lietania  zaoberajú  aj 
výcvikom  pilotov  paraglidingu  a  realizujú 
tandemové lety, ktoré môžete absolvovať 
so  skúsenými  inštruktormi  bez  toho,  aby 
ste o lietaní čokoľvek vedeli.
K rozhľadni vás zavedie žltá turistická tra-
sa prechádzajúca cez sedlo Chorepa. Dru-
hou alternatívou je zelená turistická trasa, 
ktorá  vychádza  z  Kokavy  nad  Rimavicou. 
Na  22.  augusta  2015  je  naplánované  jej 
oficiálne otvorenie, na  ktoré vás  srdečne 
pozývame.

Rozhľadne v Malohonte

Nočný beh mesta Hnúšťa - 4. septembra 2015 v Hnúšti

Výstavba oboch rozhľadní bola realizovaná 
Miestnou  akčnou  skupinou  MALOHONT 
v  rámci  projektu  česko-slovenskej  spolu-
práce,  ktorý  bol  spolufinancovaný  z  Eu-
rópskeho poľnohospodárskeho fondu pre 
rozvoj vidieka SR.

Rozhľadňa Vŕšok
Severne od obce Rimavská Baňa v lokalite 
Vŕšok (466 m n. m.) stojí viac ako 7 metrov 
vysoká rozhľadňa, ktorá poskytuje výhľad 
na Rimavskú dolinu. V jej blízkosti nájdete 
príjemné posedenie v podobe drevených 
hríbov a Permona,  ktorý pripomína  zašlú 
slávu ťažby zlata v údolí Rimavy. Dostane-
te  sa  k  nej  po  červenej  turistickej  trase, 
ktorá vychádza z obce Rimavská Baňa, pri-
čom za obcou odbočíte doprava do kopca 
na poľnú cestu, ktorá vás dovedie až k roz-
hľadni.

Výstavbu  rozhľadne  realizovala  obec  Ri-
mavská  Baňa  v  rámci  projektu  podpore-
ného  prostredníctvom  MAS  MALOHONT 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013.

(pokračovanie zo str. 1)



K  tomu  sú  okrem  podpory  z  fondov  EÚ 
potrebné aj vlastné zdroje, a to nielen fi-
nančné, ale predovšetkým ľudské v podo-
be  skúsených  predkladateľov  projektov, 
miestnych  manažérov  i  spolupracujúcich 
organizácií. V prípade, že bude MAS MA-
LOHONT so svojou stratégiou úspešná, fi-
nančná podpora prvých projektov v regió-
ne je reálna už v rokoch 2016 - 2017.
V súčasnosti MAS MALOHONT intenzívne 
pracuje  na  príprave  stratégie  rozvoja  za 
účasti miestnych subjektov a aktívnych ľu-
dí, a to prostredníctvom pracovných stret-
nutí, zberu projektových zámerov a do taz-
níkového prieskumu medzi obyvateľ mi.
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MAS MALOHONT sa plánuje 
uchádzať o podporu pre región 
vo výške 3,8 mil. EUR

Súčasné  možnosti  podpory  sú  v  porov-
naní  s  predchádzajúcim  obdobím  oveľa 
širšie  a  MAS  MALOHONT  si  musí  vybrať 
tie,  ktoré  chce  v nasledujúcich  rokoch  fi-
nančne  podporovať.  Okrem  cestovného 
ruchu bude možné podporiť  napríklad  aj 
ostatných malých podnikateľov  z  regiónu 
za účelom tvorby pracovných miest na vi-
dieku alebo  spoločné projekty obcí  reali-
zované cez mikroregióny. Pre obce naďalej 
ostáva možnosť  budovania  cyklotrás,  ná-
učných chodníkov, rekonštrukcie objektov 
pre voľný čas a kultúru, ale aj rozvoj sociál-
nych služieb a pod. S cieľom premeniť tie-
to možnosti na  reálne aktivity  sa plánuje 
MAS MALOHONT uchádzať o podporu na 
ich  realizáciu  vo  výške  približne  3,8  mil. 
EUR vrátane zdrojov na prevádzku, vzdelá-
vanie členov a propagáciu regiónu.
Príprava  stratégie  MAS  MALOHONT  pre-
bieha  s  finančnou  podporou  Banskobys-
trického samosprávneho kraja a obcí zahr-
nutých do územia MAS.

Predstavujeme členov 
MAS MALOHONT

Agentúra  pre  rozvoj  Gemera  (RRA 
Hnúšťa) je neziskovou inštitúciou, kto-
rá vznikla v roku 2008 a sídli v Dome 
kultúry v Hnúšti. Jej cieľom a zároveň 
poslaním je posunúť regionálny rozvoj 
pozitívnym  smerom,  zdvihnúť  vedo-
mie občanov regiónu, ako aj občanov 
mimo regiónu o regióne a v neposled-
nom  rade predkladať  a  vypracovávať 
strategické dokumenty a projekty pre 
región, a tak získať finančné prostried-
ky  pre  rozvoj  infraštruktúry,  turizmu 
a zlepšenie kvality života občanov re-
giónu. Od roku 2008 podala Agentúra 
pre rozvoj Gemera asi 150 projektov,   
z ktorých bolo množstvo úspešne zre-
alizovaných v regióne. 
S  cieľom  zabezpečiť  informovanosť   
v  regióne,  posiela  každý  týždeň mai-
lom  newsletre  s  aktuálnymi  výzvami 
na  predkladanie  projektov  viac  ako 
650  subjektom  v  regióne  aj  mimo 
neho.  Agentúra  pre  rozvoj  Gemera 
koná lokálne a myslí globálne a preto 
má  vyše  30  partnerských  organizácií 
v  rámci  EÚ,  USA,  Latinskej  Ameriky   
a Ázie a je expertom v regióne na vypra-
covanie medzinárodných projektov.
Medzi  jej  najvýznamnejšie  projek-
ty  patrí  originálna  vedomostná  hra   
o  regióne Gemer-Malohont  s názvom 
GemerNation, ktorá v roku 2014 získa-
la značku regionálny produkt GEMER-
MALOHONT.  Ďalším  z  projektov  je 
Múzeum socialistických kuriozít - troj-
izbový byt dýchajúci spomienkami na 
časy nedávno minulé - zriadené v pries-
toroch amfiteátra v Hnúšti.

Kontakty:
0948 001 079

aprg@rozvojgemera.sk
www.rozvojgemera.sk
www.gemernation.sk 

www.musoku.sk
Agentúra pre rozvoj Gemera

Agentúra je členom MAS MALOHONT 
od roku 2009.

Slivkové hody - 19. septembra 2015 v Mlyne Veľké Teriakovce

(pokračovanie zo str. 1)

Pracovné stretnutie v Rimavských Zaluža-
noch - 23.02.2015

Pracovné stretnutie v Rimavskej Bani - 
14.04.2015

Pracovné stretnutie v Hnúšti - 04.06.2015

Pracovné stretnutie 
v Hrnčiarskej 
Vsi - 05.02.2015 



V predchádzajúcich štyroch číslach no-
vín sme vám predstavili 27 zo 64 pro-

jektov, ktoré podporila Miestna akčná sku-
pina (ďalej len MAS) MALOHONT v rokoch 
2009  -  2015  v  rámci  realizácie  stratégie 
rozvoja  územia  pod  názvom  „Malohontu 
srdce dáme, o rozvoj sa postaráme“. Dnes 
k nim pridávame ďalšie 4 projekty. 

 OBEC UTEKÁČ: Rekonštrukcia kultúrne-
ho domu v náväznosti na úpravy centrál-
nej časti obce
Finančný príspevok z PRV: 51 106,60 EUR
Obec  Utekáč  použila  schválenú  podporu 
na komplexné zateplenie fasády kultúrne-
ho domu, ktorému predchádzala výmena 
okien a dverí spojená s drobnými staveb-
nými  úpravami  vrátane  obkladov  niekto-
rých  častí  fasády.  Rekonštrukciou  objektu 
došlo  k  zníženiu  energetickej  náročnosti 
budovy  a  k  zlepšeniu  vzhľadu  centrálnej 
časti obce.
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Predstavujeme ďalšie podporené projekty
 OBEC KLENOVEC: Rekonštrukcia klubu 
dôchodcov v obci Klenovec
Finančný príspevok z PRV: 36 737,97 EUR
V  rámci  projektu  opravila  obec  Klenovec 
murovaný domček,  ktorý  slúži pre potre-
by stretávania sa nielen klubu dôchodcov, 
ale aj ostatných organizácií v obci. Rekon-
štrukciou prešiel  krov budovy,  vymenená 
bola strešná krytina, okná aj dvere. Rovna-
ko bol opravený aj interiér budovy vrátane 
podláh,  obnovená  elektroinštalácia,  zre-
konštruované  sociálne  zariadenia  a  osa-
dené krbové vykurovacie teleso.

 OBEC VEĽKÉ TERIAKOVCE: Výstavba 
detského ihriska v obci Veľké Teriakovce
Finančný príspevok z PRV: 12 858,77 EUR
V  areáli  futbalového  a  multifunkčného 
ihriska  bolo  vybudované  detské  ihrisko 
pozostávajúce  z  multifunkčnej  zostavy, 
dvojmiestnej a vahadlovej hojdačky. Hra-
cie  zariadenia  možno  využívať  nielen  na 
hojdanie,  ale  aj  na  lezenie  a  šmýkanie. 
Priestor  detského  ihriska  bol  ohraničený 
obrubníkom a v jeho blízkosti bolo osade-
ných niekoľko lavičiek.

 OBEC DRIENČANY: Oddychové  centrum 
obce - Drienčany: Rozprávkový labyrint
Finančný príspevok z PRV: 25 315,24 EUR
Nad obcou Drienčany vyrástla oddychová 
zóna, v ktorej bol ako prvý vybudovaný la-
byrint. Ide o stavbu drevenej konštrukcie, 
ktorá  tvorí  steny  labyrintu a uprostred  je 
ukončená  murovanou  vežičkou.  Na  ste-
nách labyrintu sú umiestnené otvárateľné 
tabuľky s úryvkami z Dobšinského rozprá-
vok.  Vznikol  tým  predovšetkým  priestor 
pre  spestrenie  programu  návštevníkov, 
ktorí obec pravidelne navštevujú.

Región  Malohont  patrí  medzi  neob-
javené,  ale  malebné  kúty  Slovenska. 

Je  príťažlivý  svojou  históriu,  kultúrnymi 
pamiatkami  a  prírodnými  krásami.  Naj-
významnejšie  zaujímavosti  sú  prepojené 
značenými  turistickými  trasami,  náuč-
nými  chodníkmi  a  cyklotrasami,  ktoré 
spolu  s  rekreačnými  oblasťami  ponúkajú 

výborné  podmienky  pre  rekreáciu  a  tu-
ristiku  v  každom  ročnom  období.  Túto 
ponuku  dopĺňajú  zachované  ľudové  tra-

dície  a  folklór  v  podobe  rôznych  podu-
jatí  počas  celého  roka.  Práve  preto,  že 
región Malohont má  čo  ponúknuť,  chce-
me  vyzdvihnúť  to  najlepšie.  O  tom,  čo 
bude  patriť  medzi  12  NAJ  zaujímavostí 
regiónu,  môžete  rozhodnúť  aj  vy.  Stačí, 
ak  do  16.  augusta  2015  na  web  stránke  
www.regionmalohont.sk  označíte  to,  čo 
sa  vám  páči  a  pomôžete  nám  tak  vybrať  
to NAJ.

Hľadáme 12 NAJ zaujímavostí regiónu Malohont
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