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1. 20 Neformálna 
skupina občanov 
Aktívne ženy 
Nádej Striežovce 

Naše srdcia 
patria tradíciám 

Skupina aktívnych žien z obce Striežovce sa pravidelne zúčastňuje 
rôznych podujatí, na ktorých prezentuje tradície a zvyky nášho regiónu 
širokej verejnosti. Z pridelenej finančnej podpory si chcú zakúpiť 
materiálne vybavenie potrebné na prezentáciu ručných výrobkov, 
tradičných jedál a iných zvyklostí na kultúrnych podujatiach v regióne 
a na stretnutiach s družobnou obcou z Poľska. Súčasťou projektu je aj 
účasť na uvedených podujatiach, a to konkrétne v obci Drienčany, 
Babinec, Lukovištia, Klenovec a Striežovce. 

1 083,00 760,00 725,00 

2. 23 Neformálna 
skupina občanov 
Zdravie v dome 
Rimavské 
Brezovo 
 

Eko domček V rámci projektu vybuduje skupina aktívnych nadšencov „ekodomček“ 
s využitím tradičných a v prírode dostupných materiálov ako sú slama, 
drevo a hlina. Domček bude vybudovaný v obci Rimavské Brezovo 
vedľa starého mlyna v areáli Jazdeckého klubu Excel Madon. Využitím 
prírodných materiálov sa stane „ekodomček“ regionálnou atrakciou pre 
miestnych obyvateľov i návštevníkov regiónu, ktorá bude slúžiť na 
prezentáciu tradičného spôsobu života a bývania našich predkov, ako aj 
ukážka tradičného staviteľstva.  

2 662,40 1 660,00 1 625,00 

3. 26 Občianske 
združenie 
Serpentíny 
Ožďany 

Ožďanský guláš - 
obnova 
kultúrneho života 

Cieľom projektu je postupne obnoviť kultúrno – spoločenský život v obci 
Ožďany, k čomu chce zduženie v spolupráci s miestnymi organizáciami 
prispieť zorganizovaním podujatia pod názvom Ožďanský guľáš. Ide 
o súťaž vo varení guľášu pre širokú verejnosť, ktorá bude doplnená 
sprievodnými športovými aktivitami a kultúrnym programom. 
Realizáciou tohto podujatia chce združenie založiť novú tradíciu v obci, 
ktorú chce v nasledujúcich rokoch rozvíjať. 

1 001,20 550,00 515,00 

4. 18 Ad rem, n.o. 
Lehota nad 
Rimavicou 

Zapačský zlatý 
kantár 

Nezisková organizácia Ad rem zorganizuje v tomto roku už tretí ročník 
výstavy koní pod názvom Zapačský zlatý kantár. Podujatie navštívilo 
v predchádzajúcich rokoch množstvo návštevníkov, ktorým chcú 
dobrovoľníci neziskovej organizácie pripraviť tento rok lepší zážitok, 
a to zveľadením výstavnej plochy a úpravou výstavných boxov pre 
kone. Súčasťou podujatia sú okrem výstavy koní aj westernové preteky 
a country zábava pod holým nebom. Nebudú chýbať ani atrakcie pre 
najmenších. 

5 890,00 1 660,00 1 625,00 
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5. 16 Slovenský zväz 
chovateľov 
Základná 
organizácia 
Čerenčany 
 

Kvalitou 
k spokojnosti 
vystavovateľov a 
návštevníkov 
 

Chovatelia v Čerenčanoch usporiadajú tento rok už 14. oblastnú a 25. 
miestnu výstavu drobných zvierat. Pre zvyšujúci sa záujem 
o vystavovanie čistokrvných zvierat zo strany vystavovateľov a tiež 
rozrastajúci sa počet návštevníkov, chcú dobrovoľníci organizácie 
skvalitniť výstavnícku činnosť, a to zakúpením nových kŕmitok, 
napájačiek a váhy na váženie zvierat. Ďalej upravia areál výstaviska 
natretím kovových konštrukcií, ktoré sa tu nachádzajú a pôsobia 
neesteticky. Nakoniec budú najlepším vystavovateľom v rámci výstavy 
odovzdané čestné ceny. 

1 580,00   973,00   938,00   

6. 13 Neformálna 
skupina občanov 
Drienčany 

Amfiteáter 
Drienčany  - 
zhotovenie pódia 
- I. etapa 

Obec Drienčany je známa ako pôsobisko slovenského rozprávkara 
Pavla Dobšinského a v posledných rokoch aj ako dejisko rôznych 
regionálnych a nadregionálnych podujatí. Zhotovením pódia chce 
skupina aktívnych občanov z obce vytvoriť podmienky pre realizáciu 
kultúrnych podujatí v obci, ktoré sú každoročne navštevované väčším 
počtom účastníkov. Pódium je prvou etapou k vybudovaniu amfiteátra, 
ktorý bude postupne dobudovaný podľa vypracovanej architektonickej 
štúdie. Po dobudovaní bude amfiteáter  slúžiť pri rôznych akciách, ktoré 
sa v obci počas roka poriadajú. 

2 229,00 1 660,00 1 625,00 

7. 19 Neformálna 
skupina občanov 
Veľké Teriakovce 

Keď mlyn mlel... Realizáciou tohto projektu chcú aktívni občania z obce Veľké 
Teriakovce dať možnosť miestnym obyvateľom i návštevníkom 
nahliadnuť do nedávnej minulosti v období fungovania mlynov na 
Rimave. Cestou tradičných dvorov chcú ukázať, ako sa varilo, pieklo a 
aké  remeslá boli v období, keď sa mlelo obilie vo vodnom mlyne v obci. 
Vystúpením folklórneho súboru chcú sprostredkovať dožinkové zvyky 
na dedine po ukončení žatvy. Vernisážou sôch ľudového rezbára 
Dušana Šarkana chcú aktivisti z obce ukázať prierez jeho tvorby 
a ručné práce starých mám plánujú sprístupniť realizáciou ich výstavky. 

438,70 342,10 310,00 

 
 



3/4 

 

REGIÓN OBČANOM – OBČANIA REGIÓNU  
Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2010 
 
POPIS PODPORENÝCH PROJEKTOV 
 

po
ra

di
e 

č
. p

. 

žiadateľ názov projektu popis projektu 
celkový 
rozpočet 
v EUR 

požadovaná 
výška 

príspevku 
v EUR 

schválená 
výška 

príspevku 
v EUR 

8. 10 Občianske 
združenie 
RODON 
Klenovec  

Dvory tradičných 
remesiel, 
gastronomických 
špecialít, hudby, 
spevu a tanca 

Tradičné dvory počas Klenovskej rontouky sú živou prezentáciou 
tradičných remesiel, gastronomických špecialít, hudby, spevu a tanca, 
spojenou s tvorivými dielňami pre účastníkov a návštevníkov. Rovnako 
tomu bude aj počas 32. ročníka Gemersko – malohontských folklórnych 
slávností Klenovská rontouka 2010 v obci Klenovec v dňoch 25.- 27. 
júna 2010. Vďaka projektu budú vytvorené podmienky pre realizáciu 
tradičných dvorov – Mediálny, Poľovnícky, Klenovský, Dvor starých 
mám, Gazdovský, Drobnochovateľský, Rezbársky, Ovčiarsky a i. 

 4 182,00 1 660,00 1 625,00 

9. 01 Neformálna 
skupina občanov 
Túrnička Babinec 

Altán s prekrytím 
zdroja pitnej vody 

Skupina občanov obce Babinec zhotoví altánok, ktorým zastreší zdroj 
pitnej vody v obci. Pod altánkom budú osadené lavičky a stojany na 
bicykle. Prístrešok bude odovzdaný do užívania počas obecnej 
slávnosti, ktorá sa každoročne v obci koná pod názvom Stretnutie pod 
Túrničkou.  

2 541,00 1 660,00 1 625,00 

10. 02 Folklórny súbor 
KOKAVAN 
Kokava nad 
Rimavicou 

40 rokov 
folklórneho 
súboru 
KOKAVAN 

Nadšenci folklóru z obce Kokava nad Rimavicou združení vo 
Folklórnom súbore KOKAVAN pripravia a usporiadajú počas projektu 
galaprogram pri príležitosti 40. výročia vzniku súboru. Galaprogram sa 
uskutoční v októbri a súbor s ním vystúpi aj na ďalších podujatiach 
v obciach regiónu. Súčasťou projektu je obnova krojových súčiastok, 
ktoré budú použité pri uvedených vystúpeniach, ako aj po ďalšie roky 
a prispejú k celkovému lepšiemu dojmu z vystúpení súboru. 

3 718,00 1 650,00 1 615,00 

11. 27 Občianske 
združenie 
Pápčanský klub 
Papča 

Zveľadíme 
zvonicu - 
zachránime 
pamiatku 

Zámerom projektu je nevyhnutná rekonštrukcia prvkov dominanty v obci 
Papča, národnej kultúrnej pamiatky – Drevenej zvonice, ktorá prispeje 
k zachovaniu tohto kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie. Opravou 
zvonice sa skrášli jej vzhľad zvonku a v jej spodnej, inak nevyužitej 
časti bude vytvorený pamätný kútik obce. 

2 132,48 1 660,00 1 625,00 
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12. 06 Gymnázium 
Mateja Hrebendu 
Hnúšťa 

Ateliér Art + Ateliér Art + je denný tábor určený pre všetky deti z mesta Hnúšťa 
a širokého okolia vo veku od 5 do 16 rokov, ktoré sú „art pozitívne“ 
a radi by prežili jeden týždeň letných prázdnin plný tvorivosti, umenia 
a fantázie, no sociálna situácia, v ktorej sa nachádzajú, im to 
neumožňuje. Účastníci ateliéru sa  naučia a vyskúšajú rôzne výtvarné 
techniky, nazrú do tajomného sveta umenia, zároveň budú mať 
možnosť spoznať nových kamarátov a kamarátky, a tým zaujímavo 
a efektívne využiť svoj voľný čas pod vedením kvalitných 
a erudovaných lektorov. Tak sa každý stane aspoň na týždeň 
skutočným umelcom a možno ho v sebe objaví aj navždy... 1 454,90 1 156,90 1 122,00 

13. 08 Agentúra pre 
rozvoj Gemera 
Hnúšťa 

Malohont žije – 
fotografická 
súťaž 

Cieľom projektu je pokračovať už v začatej propagačnej stratégii 
Malohontu s názvom „Malohont žije“, a to formou fotografickej súťaže, 
ktorou chce agentúra motivovať súťažiacich k lepšiemu poznaniu 
potenciálu regiónu Malohont v oblasti kultúrnej, historickej a v oblasti 
kuriozít z oblasti cestovného ruchu. Praktickým výstupom bude 
spracovanie propagačného materiálu – turistického sprievodcu, ktorý 
bude obsahovať cca 18 víťazných fotografií s textovým popisom. Tento 
materiál bude prezentovať potenciál regiónu Malohont na rôznych 
propagačných a spoločensko – kultúrnych podujatiach, čím projekt 
prispeje k zvýšeniu povedomia o regióne, a tým aj k jeho rozvoju.  

2 075,00 1 660,00     1 625,00 

      SPOLU:   28 261,90 17 052,00 16 600,00 

 


