
 



 



Príhovor 
 
Vážení priatelia, 
v rukách držíte Výročnú správu Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, v ktorej sa 
chceme s Vami podeliť o výsledky našej práce počas roku 2008.    
Po viac ako štyroch rokoch vyvrcholilo enormné úsilie vynaložené na spracovanie 
stratégie rozvoja územia MAS, ktorou sa uchádzame o nemalú finančnú podporu 
na realizáciu vybraných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR - prístup Leader.  
Druhou významnou aktivitou, ktorá nás sprevádzala celým rokom bola realizácia 
vlastného grantového programu Prebúdzanie MALOHONTU. Vďaka nemu sme 
podporili nápady miestnych subjektov a sami sme si vyskúšali proces od prípravy 
výzvy, cez jej administráciu, výber projektov, prerozdelenie financií až po 
monitoring a vyúčtovanie projektov, pričom sme v ňom uplatnili princípy prístupu 
Leader.  
A keďže tento prístup k rozvoju vidieka je o spolupráci, chcem sa poďakovať 
našim partnerom a spolupracovníkom, ktorí našu snahu podporili finančne 
i odbornou pomocou. Vďaka patrí aj občianskym združeniam, podnikateľom, 
obciam a aktívnym občanom, ktorí stoja za aktivitami a výsledkami našej MAS. 

 
Miloš Očenáš, predseda o. z. MAS MALOHONT 

 
V skratke...  
 
Miestna akčná skupina (MAS) MALOHONT je partnerstvo zástupcov verejného, 
súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na území 39 obcí. Spája 
rôznych ľudí a subjekty s rôznymi záujmami, ktorí žijú na jednom území a 
spoločnými silami sa chcú podieľať na jeho rozvoji. 
 

Miestna ak čná skupina MALOHONT 
= 

partnerstvo pre rozvoj regiónu Malohont 
(územie 39 obcí) 

  

Naším cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov na území MAS MALOHONT, čo 
najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov. 
Tento cieľ chceme napĺňať predovšetkým na základe princípov prístupu Leader. 
 

právna forma: občianske združenie 
dátum založenia: 13. marec 2007 

počet členov združenia: 42 
počet obcí v území: 39 

počet obyvateľov: 26 008 
rozloha: 656 km2 

hustota obyvateľov: 39,7 obyv./km2 
miera nezamestnanosti: 21 % 



Miestna ak čná skupina MALOHONT 
 
Miestna akčná skupina (MAS) MALOHONT je partnerstvo zástupcov verejného, 
súkromného a občianskeho sektoru, ktoré bolo 13. marca 2007 zaregistrované na 
Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie. Založeniu MAS predchádzala 
niekoľkoročná individuálna činnosť a neskôr neformálna spolupráca subjektov 
a ľudí z mikroregiónov Rimava a Rimavica, Sinec - Kokavsko a Teplý Vrch: 
 

2002 - 2008 vzájomná účasť mikroregiónov na kultúrno spoločenských 
podujatiach, spoločná prezentácia územia na výstavách a 
podujatiach 

2004 - 2005 príprava spoločnej stratégie rozvoja územia 2 (z 3) mikroregiónov, 
prvé návrhy vytvorenia jednej MAS na území 3 mikroregiónov 

2006 vytvorenie pracovnej skupiny na prípravu založenia MAS 
2007 založenie MAS a spoločná príprava na prístup Leader - pracovné 

stretnutia, informovanie a pod. 
2007 - 2008 aktivizácia a informovanie občanov a miestnych subjektov, 

príprava a spracovanie stratégie rozvoja územia MAS a realizácia 
vlastného grantového programu 

 

 
Verejné pripomienkovanie stratégie a zasadnutie Zhromaždenia členov MAS v Klenovci 11.11.2008 

 
MAS MALOHONT pôsobí na celistvom území, ktoré vzniklo spojením troch 
susediacich mikroregiónov.  Zahŕňa 38 obcí a 1 mesto, z ktorých prevažná 
väčšina leží na území historického regiónu Malohont. 
Územie MAS MALOHONT sa rozprestiera v južnej časti Banskobystrického kraja, 
na území okresov Rimavská Sobota a Poltár. Z celkovej rozlohy územia 656 km2 
tvoria 48 % prevažne listnaté lesy. Obce regiónu, v ktorých žije spolu 26 008 
obyvateľov, sú príťažlivé najmä svojou históriou, kultúrnymi pamiatkami 
a prírodnými krásami. 
 

Hlavné ciele: 
• podpora tvorby a udržania pracovných miest v regióne 
• rozvoj vidieckeho cestovného ruchu zhodnotením daností regiónu 
• obnova a rozvoj obcí vrátane ich kultúrneho a prírodného bohatstva 
• podpora vzdelávania a participácie občanov na rozvoji života v regióne 
• koordinácia aktivít a rozvoj spolupráce doma i v zahraničí 



Územie MAS MALOHONT zah ŕňa 39 obcí  
 

  obec po čet obyv. rozloha v km 2 
hustota  
obyv./km 2 

Čerenčany 526 5,06 101,2 
Hrachovo 854 11,84 71,8 
Kociha 210 11,41 18,8 
Kružno 349 6,20 56,3 
Nižný Skálnik 189 5,30 35,5 
Ožďany 1 565 37,17 41,9 
Rimavské Zalužany 326 4,65 71,2 
Sušany 437 12,94 34,5 
Veľké Teriakovce 860 22,35 39,0 
Vyšný Skálnik 149 5,05 29,3 
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Zacharovce 385 6,81 57,7 
Lehota nad Rim. 306 30,07 9,9 
Rimavská Baňa 489 26,21 18,0 

 * 
  
  Rimavské Brezovo 538 14,10 36,7 

Ďubákovo 110 6,39 16,9 
Hnúšťa 7 471 68,05 109,6 
Klenovec 3 221 100,00 32,5 
Kokava n/Rim. 3 095 66,27 46,7 
Poproč 18 4,03 4,7 
Rovné 147 9,16 16,2 
Šoltýska 141 4,39 33,0 M
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Utekáč 1 099 26,88 41,7 
Babinec 75 4,91 15,5 
Budikovany 46 3,33 16,2 
Dražice 214 11,51 18,9 
Drienčany 256 11,00 22,3 
Horné Zahorany 149 5,24 28,3 
Hostišovce 208 10,42 19,4 
Hrušovo 204 15,78 13,4 
Kraskovo 146 7,16 19,5 
Kyjatice 78 6,15 12,2 
Lipovec 71 4,09 18,3 
Lukovištia 195 14,29 13,4 
Padarovce 150 12,11 12,6 
Potok 42 8,91 4,5 
Slizké 144 8,32 16,6 
Španie Pole 80 9,19 9,4 
Teplý Vrch 284 5,98 48,8 
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Veľký Blh 1 180 33,01 35,7 
  spolu 26 008 655,76 39,7 

*obce patria do MR Rimava a Rimavica aj do MR Sinec - Kokavsko 
Zdroj: ŠÚ SR – Krajská správa v Banskej Bystrici, 31.12.2007 



Naše programy v roku 2008 
 
Grantový program Prebúdzanie MALOHONTU 
 
Začiatkom roka 2008 dali mikroregióny Rimava a Rimavica, Sinec - Kokavsko a Teplý 
Vrch dokopy 150 000 SK a dobrovoľní darcovia prispeli ďalšími 8 500 korunami na 
realizáciu spoločného grantového programu MAS. Výzva na predkladanie projektov, 
ktorá bola vyhlásená v apríli, neostala bez odozvy a do termínu uzávierky v máji bolo 
predložených 28 projektov.   
Obce, podnikateľské subjekty a mimovládne organizácie sa mohli uchádzať 
o finančnú podporu v max. výške 10 000 SK na realizáciu svojich nápadov 
zameraných na:  

1. Rozvoj cestovného ruchu 
2. Obnova, úprava a zatraktívnenie prostredia v reg ióne 
3. Voľno časové aktivity 

 

Z 25 projektov, ktoré splnili podmienky administratívnej kontroly, bolo podporených 18 
projektov v celkovej sume 158 500 SK. Rozhodla o tom 7-členná Výberová komisia, 
ktorú si zostavila Miestna akčná skupina MALOHONT zo svojich členov. Medzi 
podporenými projektmi bolo 9 projektov 
obcí, 8 projektov mimovládnych 
organizácií a 1 projekt miestneho 
podnikateľa.  
Väčšina projektov bola zameraná na 
úpravu verejných priestranstiev, 
propagáciu v oblasti cestovného ruchu 
a spoločenské podujatia. Na ich 
realizácii sa podieľalo 150 
dobrovoľníkov, ktorí odpracovali viac 
ako 1 290 hodín bez nároku na 
odmenu. Jeden žiadateľ projekt 
nerealizoval a finančné prostriedky vrátil 
na účet MAS.           Hodnotenie projektov Výberovou komisiou 
 
Počas prípravy, realizácie a vyúčtovania projektov poskytovali manažéri MAS 
realizátorom projektov bezplatné poradenstvo a Monitorovací výbor zrealizoval 
monitoring vybraných 4 projektov priamo v teréne. 
 

4. apríl vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov 
16. máj uzávierka predkladania projektov 
20. máj administratívna kontrola projektov 
26. máj hodnotenie a výber projektov Výberovou komisiou MAS 

9. - 11. jún podpisovanie zmlúv s podporenými žiadateľmi 
jún - október realizácia projektov 

november vyúčtovanie podpory a spracovanie záverečných správ 
 

Realizáciou spoločného grantového programu sa nám podarilo zvýšiť účasť 
miestnych ľudí a subjektov na rozvoji regiónu. Zároveň sme si odskúšali proces od 
prípravy výzvy, cez jej administráciu a pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom 
až po vyúčtovanie a monitoring projektov.   



Projekty realizované z grantového programu MAS 
 
Žiadateľ: Ing. Stanislav Bystriansky 
Názov projektu: Náučný chodník Šári most - Jánošíkova stupaj (10 000 SK ) 
Miestny podnikateľ spolu s ďalšími dobrovoľníkmi vyčistil trasu malého náučného 
chodníka v obci Utekáč. Dve informačné tabule na začiatku a na konci trasy informujú 
turistov o miestnom názve Šári most a o Jánošíkovskej histórii regiónu. 
 
Žiadateľ: OZ Athéna Hnúš ťa 
Názov projektu: Farebný svet pre DEDESO 
(10 000 SK) 
Združenie nakúpilo z finančnej podpory výtvarný 
materiál, materiál na modelovanie, pomôcky a 
nástroje, ktoré využívajú detskí klienti denného 
detského stacionáru DEDESO pri svojich 
činnostiach na rozvoj motoriky a kreativity.  
 
Žiadateľ: OZ DHZ Drienčany 
Názov projektu: Rados ť a šťastie pre deti (10 000 SK) 
Členovia novovzniknutého občianskeho združenia dokázali aj vďaka malej finančnej 
pomoci premeniť staré nefunkčné ihrisko na estetický a bezpečný priestor na hranie 
pre najmenších v obci. 
 
Žiadateľ: Mikroregión Teplý Vrch 
Názov projektu: Potulky prírodou (10 000 SK) 
Aj napriek tomu, že územie mikroregiónu Teplý Vrch je pre návštevníkov atraktívne, 
stále mu chýbajú kvalitné a zaujímavé propagačné materiály. Z pridelených 
prostriedkov zhotovil mikroregión veľkoplošný rolovací poster, ktorý zobrazuje náučné 
chodníky v území, a to Drienčanský kras a Zvernica Teplý Vrch. 
 
Žiadateľ: Obec Rimavské Brezovo 
Názov projektu: Deti – kamienky našej budúcnosti (2 700 SK) 
Obec zakúpila jednotné športové oblečenie pre družstvo malých hasičov, v ktorom už 
dnes reprezentujú svoju obec na rôznych súťažiach v hasičskom športe.  
 
Ďalšie realizované projekty: 
žiadate ľ názov projektu príspevok v SK 
OZ Ozveny Hrachovo Bábiky v kroji ako suvenír 10 000 
Mesto Hnúšťa Vráťme deťom bezpečnosť na cestách 10 000 
OZ Valgata Drienčany Daj o sebe vedieť 6 400 
OZ DHZ Teplý Vrch Putovný pohár 7 700 
Obec Rimavské Brezovo Príroda, človek a šport  10 000 
OZ Rodon Klenovec Podajme si spolu ruky 7 600 
Obec Utekáč Vybudujme si námestie 7 600 
Obec Kokava n. Rimavicou V zdravom tele zdravý duch 7 600 
Obec Hrachovo - ZŠ s MŠ ...aj prostredie školy vychováva mládež 10 000 
OZ DHZ Drienčany Radosť a šťastie pre deti 10 000 
Obec Veľký Blh Jeseň života 10 000 
Obec Kraskovo Park oddychu 8 900 
OZ Športový klub Čerenčany Výstavba spŕch v športovom areáli 10 000 



Prehľad činnosti a aktivít v roku 2008 
 

dátum miesto 
konania 

názov aktivity 

4. - 10. január Hrachovo Spracovateľský tím stratégie MAS: Dopracovanie Auditu zdrojov MAS z roku 2007 
11. január B.Bystrica Odovzdanie Auditu zdrojov MAS na BBSK 

18. január Hrachovo Informovanie zástupcov Výboru MAS o vyúčtovaní podpory z BBSK na projekt 
Príprava regiónu na prístup Leader  

23. - 24. január Hrachovo Spracovanie a zaslanie žiadosti o podporu na BBSK - Príprava regiónu 
MALOHONT na prístup Leader pre rok 2008 

30. - 31. január Banská 
Štiavnica 

Školenie MP SR a EUFC s.r.o. „Tréning s aktívnou účasťou pre potenciálne 
miestne akčné skupiny“ (účasť na školení) 

8. február Hrachovo Spracovanie podkladov a návrhu pravidiel grantového programu MAS 

12. február Rimavské 
Brezovo 

Zasadnutie Členskej schôdze Mikroregiónu Sinec - Kokavsko: Predstavenie 
návrhu a odsúhlasenie finančného príspevku na grantový program MAS 

14. február Teplý 
Vrch 

Zasadnutie Členskej schôdze Mikroregiónu Teplý Vrch: Predstavenie návrhu 
a odsúhlasenie finančného príspevku na grantový program MAS 

15. február Hrachovo Zasadnutie Členskej schôdze Mikroregiónu Rimava a Rimavica: Predstavenie 
návrhu a odsúhlasenie finančného príspevku na grantový program MAS 

24. február Hrachovo Spracovanie návrhu formuláru projektu ku grantového programu MAS 

február Hrachovo Spracovanie textov, príprava prekladov a fotografií do spoločného propagačného 
materiálu MAS, komunikácia a konzultácie s grafikom 

3. - 7. marec Hrachovo Spracovanie, grafický návrh a tlač Výročnej správy MAS za rok 2007 

10. marec Hrachovo Zasadnutie Výboru MAS: Dopracovanie podmienok a harmonogramu grantového 
programu MAS, prijatie nových členov 

11. marec Hnúšťa Zasadnutie Zhromaždenia členov MAS: Zhodnotenie činnosti za rok 2007, príprava 
grantového programu MAS, plán činnosti na rok 2008 

11. marec Hnúšťa Zasadnutie Výboru MAS: Voľby do Výberovej komisie grantového programu 

18. marec Hrachovo Zapracovanie pripomienok do materiálov ku grantovému programu MAS, 
spracovanie textu výzvy, konečnej verzie podmienok a formuláru k výzve 

4. apríl Hrachovo Vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov v rámci grantového programu MAS 

22. apríl Teplý 
Vrch 

Seminár MP SR a ARVI „Implementácia Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 
2013“ (účasť na seminári) 

27. - 28. apríl Hrachovo Spracovanie a zaslanie žiadosti o dotáciu z VZN BBSK - Dajme o sebe vedieť 
apríl Hrachovo Poskytovanie poradenstva a konzultácií pre miestne subjekty k príprave projektov 

do grantového programu MAS 

5. - 7. máj Nitra Školenie ARVI „Príprava facilitátorov a manažérov pre implementáciu prístupu 
Leader“ - 2. modul (účasť na školení) 

11. máj Hrachovo Spracovanie návrhu bodovacích kritérií pre hodnotenie projektov 

12. máj Hrachovo Zasadnutie Výboru MAS a Výberovej komisie grantového programu: Schválenie 
bodovacích kritérií a spôsobu výberu projektov  

16. máj Hrachovo Uzávierka predkladania projektov v rámci grantového programu MAS 

20. máj Teplý 
Vrch 

Stretnutie manažérov mikroregiónov: Administratívna kontrola predložených 
projektov v rámci grantového programu MAS 

21. máj Hrachovo Zaslanie výzvy žiadateľom na doplnenie nekompletných projektov 
26. máj Hrachovo Zasadnutie Výberovej komisie grantového programu: Hodnotenie a výber projektov 

28. máj Hrachovo Zasadnutie Výboru MAS: Schválenie projektov doporučených Výberovou komisiou 
na podporu z grantového programu MAS 

3. jún Hrachovo Zaslanie oznámení žiadateľom o podporení, príp. nepodporení projektu 

4. jún Hrachovo Spracovanie návrhu zmluvy o poskytnutí príspevku medzi MAS a podporenými 
žiadateľmi, formuláru záverečnej správy a podmienok vyúčtovania podpory 

9. - 11. jún Hrachovo Podpisovanie zmlúv o poskytnutí príspevku s podporenými žiadateľmi 

10. jún  Rimavské 
Zalužany 

Zasadnutie Zhromaždenia členov MAS: Informovanie členov o výzve na 
predkladanie stratégií rozvoja, plán prípravy a spracovania stratégie  

13. jún Hrachovo Úhrada príspevkov z grantového programu MAS na účty podporených žiadateľov 

20. - 21. jún Tisovec Prezentácia MAS na 2. ročníku Regionálnej výstavy cestovného ruchu v rámci Dní 
mesta Tisovec 

27. - 28. jún Klenovec Dvor MAS MALOHONT - Prezentácia MAS na 30. ročníku Gemersko -
malohontských folklórnych slávností Klenovská Rontouka 

30. jún Teplý 
Vrch 

Stretnutie Pracovnej skupiny MAS: Príprava stratégie rozvoja územia MAS 
(Definovanie opatrení a podporovaných aktivít k cieľom 1 a 2 stratégie) 



dátum miesto 
konania 

názov aktivity 

1. júl Teplý Vrch Stretnutie Pracovnej skupiny MAS: Príprava stratégie rozvoja územia MAS 
(Definovanie opatrení a podporovaných aktivít k cieľom 3 a 4 stratégie) 

26. júl Drienčany Dvor MAS MALOHONT - Prezentácia MAS na 5. ročníku Dedina ožíva 

júl Hrachovo Spracovateľský tím stratégie MAS: Doplnenie Auditu zdrojov MAS do záväznej 
osnovy stratégie rozvoja územia MAS 

4. - 5. august Hrachovo Spracovanie a zaslanie podkladov k projektu medzinárodnej spolupráce o. s. 
MAS Partnerství Moštěnka - Náš živý venkov 

12. august Hrachovo Spracovanie obsahovej štruktúry web stránky MAS www.malohont.sk 

18. - 20. august obce MAS Mapovanie a grafické spracovanie projektov v území MAS podporených zo SOP 
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na výstavu Agrokomplex 2008 

21. - 25. august Nitra Regióny Slovenska - Prezentácia MAS na 35. ročníku Medzinárodného 
poľnohospodárskeho a  potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2008 

august Hrachovo Spracovateľský tím stratégie MAS: Kompletizácia prezenčných listín a zápisov 
z procesu budovania MAS a prípravy stratégie ako povinných príloh stratégie  

17. september Banská 
Bystrica 

Pracovné stretnutie zástupcov MAS so zástupkyňou MP SR: Konzultácia 
a pripomienky k záväznej osnove Integrovaných stratégií rozvoja územia 

18. - 30. september Hrachovo Komunikácia s Francúzskou ambasádou na Slovensku: Príprava, zaslanie 
podkladov a finančná podpora pracovnej cesty do Francúzska 

23. september  Hrachovo Stretnutie Pracovnej skupiny MAS: Príprava stratégie rozvoja územia MAS 
(Výber aktivít, ktoré budú podporované cez os 4 Leader a návrh finanč. plánu) 

september Hrachovo 
Spracovateľský tím stratégie MAS: Spracovanie návrhovej časti stratégie 
rozvoja územia MAS (rozpracovanie špecifických cieľov na opatrenia, 
podporované aktivity, predkladateľov projektov a zdroje financovania) 

8. október Hrachovo Pracovné stretnutie s manažérkou UNDP Košice: Výmena skúseností 
s prípravou a realizáciou grantového programu MAS 

15. október Detva Stretnutie zástupcov MAS s poslancami Zastupiteľstva BBSK: Zdôvodnenie 
a predloženie návrhu spolufinancovania Integrovaných stratégií rozvoja územia 

21 - 25. október MAS Pilat, 
Francúzsko 

Pracovná cesta v spolupráci s o. z. Podpoľanie: Podpísanie zmluvy o spolupráci 
s MAS Pilat 

22. október Detva Pracovné stretnutie zástupcov MAS so zástupkyňou MP SR: Vysvetlenia 
k spracovaniu dokumentov, k finančnému riadeniu a spolufinancovaniu stratégie 

október Hrachovo 
Spracovateľský tím stratégie MAS: Spracovanie akčného a finančného plánu 
stratégie pre vybrané opatrenia podporované cez os 4 Leader, spracovanie 
vnútorných predpisov MAS 

október Hrachovo Poskytovanie poradenstva a konzultácií pre miestne subjekty k vyúčtovaniu 
projektov podporených z grantového programu MAS 

11. november Klenovec Verejné pripomienkovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS 
a Zhromaždenie členov MAS: Schválenie stratégie a zmeny stanov 

12. november Hrachovo Spracovanie a tlač informačného letáku pre poslancov obecných zastupiteľstiev 
o podporovaných aktivitách a financovaní stratégie MAS 

12. - 30. november obce MAS Informovanie obecných zastupiteľstiev o obsahu a spolufinancovaní 
Integrovanej stratégie rozvoja územia a grantového programu  

17. - 21. november Hrachovo Príprava textov a fotografií do informačného bulletinu a na web stránku MAS 
20. november Hrachovo Zaslanie oznámenia o zmene stanov MAS na Ministerstvo vnútra SR 

25. november Hrachovo Spracovanie a zaslanie pracovnej verzie stratégie a záverečnej správy na BBSK 
k projektu - Príprava regiónu MALOHONT na prístup Leader pre rok 2008 

26. november obce MAS Monitorovací výbor: Monitoring vybraných projektov podporených z grantového 
programu MAS v teréne 

november Hrachovo 
Spracovateľský tím stratégie MAS: Spracovanie monitorovacieho 
a implementačného rámca (organizačná štruktúra MAS, harmonogram 
vyhlasovania výziev, spôsob hodnotenia, výberu a monitoringu projektov) 

1. december Hrachovo Zaslanie požiadavky na spolufinancovanie stratégie rozvoja územia z BBSK 

1. - 12. december obce MAS Informovanie obecných zastupiteľstiev o obsahu a spolufinancovaní 
Integrovanej stratégie rozvoja územia a grantového programu 

1. - 12. december Hrachovo, 
Hnúšťa 

Spracovateľský tím stratégie MAS: Kompletizácia, formátovanie, tlač a viazanie 
Integrovanej stratégie rozvoja územia, povinných a nepovinných príloh 

2. december Banská 
Bystrica 

Konferencia MP SR „Vzdelávanie predstaviteľov obcí o možnostiach čerpania 
prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (účasť na konferencii) 

15. december Bratislava Odovzdanie Integrovanej stratégie rozvoja územia na Pôdohospodársku 
platobnú agentúru v Bratislave 



Naše projekty v roku 2008 
 
Príprava regiónu MALOHONT na prístup LEADER pre rok  2008 
 
Cieľom aktivít projektu bolo pripraviť MAS MALOHONT na uchádzanie sa o podporu z osi 
4 Leader PRV v rámci 1. výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia. V 
rámci projektu sme zrealizovali tri skupiny aktivít: 
1.  Dopracovanie návrhovej a implementa čnej časti stratégie rozvoja  
• Dopracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia - odôvodnenie všetkých 

opatrení, určenie zdrojov financovania a prekladateľov projektov.  
• Spracovanie ak čného a finan čného plánu  - výber a rozpis opatrení osi 3, ktoré 

chceme realizovať cez os 4 Leader, vrátane finančného plánu.  
• Spracovanie implementa čného rámca stratégie rozvoja územia  - popis prijímania, 

výberu, monitorovania projektov a hodnotenia dopadu stratégie.  
 

Stretnutie pracovnej skupiny MAS k príprave stratégie rozvoja MAS v Hrachove 23.9.2008 
 
2.  Spracovanie stratégie rozvoja územia do 
záväznej osnovy stratégie  
Spracovateľský tím stratégie MAS spracoval 
a doplnil audit zdrojov, analýzy, návrhovú a 
implementačnú časť do záväznej osnovy stratégie 
spolu s ďalšími informáciami týkajúcimi sa 
založenia, skúseností, štruktúry MAS a pod. 
Súčasťou Integrovanej stratégie rozvoja územia 
MAS bolo aj 13 povinných príloh a ďalšie 4 
nepovinné prílohy, z ktorých prevažnú časť tvorili 
zápisy a prezenčné listiny z procesu tvorby 

partnerstva a prípravy stratégie. Kompletná stratégia rozvoja územia bola dňa 15. 
decembra 2008 odovzdaná na Pôdohospodársku platobnú agentúru v Bratislave. 
 
3.  Informa čné aktivity pre miestne subjekty  
• Informovanie obecných zastupite ľstiev - oboznámenie poslancov 39 obecných 

zastupiteľstiev o obsahu stratégie rozvoja územia a o jej financovaní.  
• Zhotovenie ve ľkoplošného prezenta čného posteru  - plnofarebná prezentácia 

územia MAS MALOHONT na prenosnom rolovacom panely.  
• Vydanie informa čných novín MAS  - oboznámenie širokej verejnosti o MAS, o obsahu 

stratégie a o ďalšom postupe, v prípade podpory stratégie.  



Naša stratégia: Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa p ostaráme 
Stratégia rozvoja územia je komplexný dokument, ktorý je výsledkom tímovej 
práce členov MAS, pracovných skupín a spracovateľského tímu stratégie MAS.  
 
Strategický cie ľ:  
Zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu Malohont, 
čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov. 
 

Priority:  1. Podpora zamestnanosti  
2. Rozvoj cestovného ruchu  
3. Obnova a rozvoj obcí  
4. Aktivizácia občanov  
5. Partnerstvo a spolupráca 

 

Konkrétne skupiny aktivít, ktoré chceme podporova ť:  
• prostredníctvom prístupu Leader (os 4 Programu rozvoja vidieka SR): 

2.1 Budovanie a rekonštrukcia nízko kapacitných uby tovacích zariadení 
3.1 Podpora zlepšenia vzh ľadu obcí 
3.2 Obnova a rozvoj ob čianskej vybavenosti v obciach 
5.1 Chod miestnej ak čnej skupiny 
5.2 Vykonávanie projektov spolupráce  

• z vlastného grantového programu MAS: 
4.1 Podpora aktivít ob čanov, združení a komunít 

 
Projekt bol podporený Banskobystrickým samosprávnym  krajom 
 Výška podpory z BBSK Spolufinancovanie MAS Spolu 
SKK 255 000,00 152 000,00 407 000,00 
EUR 8 464,45 5 045,48 13 509,93 

 
 
Dajme o sebe vedie ť 
 
Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie propagácie regiónu MALOHONT, jeho 
zviditeľnenie doma i v zahraničí a zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o 
jeho aktivitách a o prístupe Leader.  
V rámci projektu bola vytvorená web stránka MAS a vydaný informačný bulletin: 
Web stránka MAS www.malohont.sk obsahuje základné údaje o MAS a jej 
aktivitách, ktoré budú postupne doplnené o informácie z oblasti cestovného ruchu 
v regióne. Základné informácie o MAS budú dostupné v 3 jazykových mutáciách.  
Informa čný bulletin obsahuje informácie o MAS MALOHONT, o grantovom 
programe, ktorý realizovala MAS z vlastných zdrojov a o prístupe Leader.  
 
Projekt bol podporený z VZN Banskobystrického samos právneho kraja  

 Výška podpory z BBSK Spolufinancovanie MAS Spolu 
SKK 45 000,00 6 500,00 51 500,00 
EUR 1 493,73 215,76 1 709,49 



Ďalšie aktivity v roku 2008 
 
Prezentácia a propagácia regiónu  
 
Ani toto leto nebolo výnimkou a okrem ostatných aktivít bolo zamerané najmä na 
propagáciu regiónu Malohont a všetkého, čo v ňom vieme návštevníkom ponúknuť.  
 

Regionálna výstava cestovného ruchu v Tisovci 
Prírodné krásy, pamiatky a možnosti trávenia voľného času v regióne sme priblížili 
návštevníkom Dní mesta Tisovec prostredníctvom prezentačného stánku na regionálnej 
výstave cestovného ruchu. 

 

Dvor MAS MALOHONT v Klenovci a v Drien čanoch  
Koncom júna sme pokračovali „dvorom“ na folklórnych 
slávnostiach Klenovská Rontouka v Klenovci, kde sme 
počas dvoch dní prezentovali danosti regiónu. Nechýbalo 
ani posedenie pri miestnych špecialitách, hudbe a speve. 
V júli sme sa s podobne zameranou prezentáciou zúčastnili 
aj podujatia Dedina ožíva v Drienčanoch. 
 

Regióny Slovenska na Agrokomplexe v Nitre  
August už tradične patril medzinárodnej výstave 
Agrokomplex v Nitre. Tu sme sa spolu s ďalšími tromi 
regiónmi a Ministerstvom pôdohospodárstva SR 
prezentovali v pavilóne Regióny Slovenska. Súčasťou 
výstavy boli aj vystúpenia folklórnych súborov 
a informačné vstupy o Programe rozvoja vidieka SR. 
 

Prezentáciu nášho regiónu na týchto podujatiach 
zabezpečovali predovšetkým členovia miestnych 
aktívnych organizácií, ktoré sú členmi MAS. 
 
Pracovná cesta v MAS Pilat vo Francúzsku 
 
V spolupráci s o. z. Podpoľanie a s finančnou podporou Francúzskej ambasády na 
Slovensku sme v októbri 2008 navštívili Miestnu akčnú skupinu Pilat vo Francúzsku. 
Pracovné stretnutia a praktické ukážky projektov v území sme ukončili dňa 23.10.2008 
podpisom zmluvy o spolupráci v obci Pélussin. Pripravované projekty spolupráce budú 
zamerané na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a podporu priameho predaja produktov 
poľnohospodárov.  
 

 
Ukážky turistického značenia na území MAS Pilat 



Ľudia, bez ktorých by to nešlo... 
 
K decembru 2008 mala MAS MALOHONT 42 členov, z ktorých: 
• 25 členov zastupuje podnikateľské subjekty, občianke združenia a aktívnych 

občanov (60 % zástupcov súkromného a občianskeho sektoru) 
• 17 členov tvoria zástupcovia obcí, mikroregiónov a škôl (40 % zástupcov 

verejného sektoru) 

verejný 
40%

súkromný
29%

občiansky
31%

 
Zastúpenie sektorov v členskej základni MAS 

 
 
Predseda MAS: Miloš Očenáš, starosta obce Čerenčany 
Podpredseda MAS: Ing. Peter Polóni, AGROTRADE spol. s r.o. Padarovce 
Manažérka: Miroslava Kubaliaková 
Finan čná manažérka: Elena Kubaliaková 
 
Výbor MAS (riadiaci orgán): 36 % - verejný sektor, 64 % - súkromný sektor 
 

Miloš Očenáš Obec Čerenčany 
Ing. Oľga Maciaková Mesto Hnúšťa 
Miroslava Bartóková Mikroregión Teplý Vrch - združenie obcí 
Tibor Csúr   Obec Veľký Blh 
Ing. Michal Kňažek szčo, Klenovec  
Ing. Peter Polóni AGROTRADE spol. s r.o. Padarovce 
Ing. Norbert Keľo KEĽO A SYNOVIA s r.o. Veľké Teriakovce 
Peter Laššák   EUROWOOD plus s r.o. Čerenčany 
Bc. Stanislava Zvarová o.z. RODON Klenovec 
Ivan Vengrin   o.z. Čerienka Čerenčany 
Bc. Anita Koniarová o.z. Valgata Drienčany 

 
Dozorná rada (kontrolný orgán): 33 % - verejný sektor, 67 % - súkromný sektor 
 

Janka Ďurišová  Obec Rimavské Zalužany  
Dušan Trnavský Drevovýroba Dušo Kraskovo 
Milada Kochanová občan Klenovec 

 



Finančná správa za rok 2008  
 
Výnosy: 
Zostatok z roku 2007 21 873,- SK 
Členské príspevky 21 500,- SK 
Jednorázový príspevok nových členov 11 000,- SK 
Príspevok mikroregiónov na projekt Príprava MAS na Leader 156 114,- SK 
Príspevok mikroregiónov na grantový program MAS 150 000,- SK 
Príspevok z BBSK na projekt Prípravu MAS na Leader 255 000,- SK 
Dotácia z BBSK na projekt Dajme o sebe vedieť 45 000,- SK 
Dary FO na grantový program MAS 8 500,- SK 
Úroky 91,- SK 
Výnosy spolu 669 078,- SK 

 
Náklady: 
Náklady na projekt Príprava MAS na Leader:   
Dopracovanie integrovanej stratégie 65 000,- SK 
Spracovanie akčného a finančného plánu stratégie pre Leader 70 000,- SK 
Spracovanie implementačného rámca stratégie pre Leader 78 543,- SK 
Skompletizovanie a tlač stratégie 65 000,- SK 
Spracovanie žiadosti o NFP do výzvy 15 000,- SK 
Vydanie informačných novín a prezentačného panelu 40 593,- SK 
Informovanie obecných zastupiteľstiev o stratégii 38 961,- SK 
Cestovné na pracovnú cestu do MAS Pilat 33 817,- SK 
Náklady na projekt Dajme o sebe vedie ť:  
Návrh, vytvorenie a obsahové naplnenie web stránky 17 475,- SK 
Návrh, spracovanie a tlač propagačného materiálu 34 000,- SK 
Náklady na Grantový program Prebúdzanie MALOHONTU:   
Príspevky na 18 projektov  158 500,- SK 
Ostatné náklady:  
Občerstvenie na zasadnutia  4 951,- SK 
Kancelárske potreby, poštovné, kolky, spotrebný materiál 18 933,- SK 
Prevádzka kancelárie 12 000,- SK 
Bankové poplatky 518,- SK 
Náklady spolu 652 931,- SK 

   
Hospodársky výsledok: 
Hospodársky výsledok + 16 147,- SK 

 
Účtovná jednotka občianske združenie Miestna akčná skupina MALOHONT 
účtuje v systéme podvojného účtovníctva pre občianske združenia podľa 
opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74 zo 14. novembra 2007. 
 



Ďakujeme... 
 
Za finan čnú podporu ďakujeme: 

• mikroregióny: Rimava a Rimavica, Sinec - Kokavsko a Teplý Vrch 
• obce a mesto, zahnuté do územia MAS 
• Banskobystrický samosprávny kraj 
• Francúzska ambasáda na Slovensku 
• dobrovoľní darcovia, ktorí prispeli na grantový program MAS:  

Miroslava Kubaliaková Hrachovo, Milada Kochanová Klenovec, Elena 
Kubaliaková Hrachovo, Ondrej Knechta Hrachovo, Zuzana Paľašová 
Utekáč, Tibor Csúr Veľký Blh, Obec Rimavské Brezovo, Pavel Marko 
Hnúšťa, anonymný darca Hnúšťa 

 
Za spoluprácu a odbornú pomoc ďakujeme: 

• Ministerstvo pôdohospodárstva SR  
• Vidiecky parlament Banskobystrického kraja  
• Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra  
• Podpoľanie, o.z.  
• VSP Muránska Planina, o.z.  
• MAS - Partnerství Moštěnka, o.s., Česká republika  
• MAS - Prírodný regionálny park Pilat, Francúzsko  

  
Za aktívnu ú časť a dôveru ďakujeme: členom aj nečlenom MAS, obciam, 
podnikateľom, občianskym združeniam, aktívnym kolektívom i jednotlivcom, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli k budovaniu MAS, k príprave na prístup Leader, k 
realizácii aktivít a k šíreniu dobrého mena nášho regiónu.  
  
Za vytvorenie web stránky ďakujeme:  

• Peter Boháčik Veľké Teriakovce 
 
Za prezentáciu aktivít MAS ďakujeme:  

• Informačný portál Echoviny.sk  
  
 
 
 
Spracovala:  Miroslava Kubaliaková 
Foto:  archív o.z. MAS MALOHONT a jeho členov 
Foto obálka:  J. Ľupták 
Grafický návrh a tla č: Echoviny.sk  
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