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POPIS SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV 
 

po
ra

di
e podacie číslo názov žiadateľa názov projektu popis projektu výška príspevku (€) 

požadovaná schválená 

1. 03-03GP-2018 
Občianske združenie 

OZVENY 
Kniha receptov 

„Slivkové maškrty“ 

Hlavným zámerom projektu je uchovať tradície spojené so spracovaním sliviek, 
ktorých pestovanie má v regióne Gemer-Malohont dlhoročnú tradíciu, čoho 
dôkazom sú dodnes zachované sady a pestovateľské pálenice. Túto jedinečnú 
tradíciu, ktorá sa z bežného života obyvateľov takmer vytratila, chceme obnoviť a 
prezentovať širokej verejnosti prostredníctvom vydania knihy s tradičnými 
slivkovými receptami pod názvom „Slivkové maškrty“. V rámci projektu oslovíme 
občianske združenia a aktívnych obyvateľov regiónu o spoluprácu pri príprave 
tradičných dobrôt s použitím sliviek. Tradičné recepty zozbierame, nafotíme 
hotové jedlá a spracujeme do knihy. 

1 500,00 1 500,00 

2. 04-03GP-2018 Šanca pre Dražice Pôstne jedlá 
MALOHONTU... 

Realizáciou nášho projektu chceme dosiahnuť, aby sa vzbudil a zvýšil záujem 
obyvateľstva o to, ako žili a ako sa stravovali naši predkovia v období pôstu. 
Chceme pripraviť kulinárske dvory, propagačné podujatia a zozbierať recepty 
pôstnych jedál regiónu. Na dvoroch a propagačných podujatiach sa budú 
pripravovať pôstne jedlá z tradičných surovín. Dáme možnosť širokej verejnosti, 
občianskym organizáciám a miestnej cirkvi zapojiť sa do pripravovaných aktivít a 
verejného diania, čím prispejeme k aktivizácii občanov a propagácii regiónu 
a územia MAS. 

1 500,00 1 500,00 

3. 06-03GP-2018 Čerienka Vlakom po 
Malohonte 

Občianske združenie Čerienka v spolupráci s dobrovoľníkmi z obce a deťmi 
z Reedukačného centra začalo tento rok s úpravou vlakovej stanice v obci 
Čerenčany. Cieľom združenia je ukončiť túto začatú úpravu stanice z dôvodu 
zatraktívnenia nášho regiónu pre vidiecky cestovný ruch a domácich obyvateľov. 
Konkrétnou realizáciou projektu bude osadenie informačnej tabule, predĺženie 
spevnenej plochy - perónu, osadenie lavičky s košom, výmena zásteny na zastávke, 
vysadenie dvoch stromov, úprava zelene a terénu.    

1 425,00 1 425,00 

4. 01-03GP-2018 
Občianske združenie 

VALGATA 
Voda nad zlato 

Projekt bude realizovaný vo vstupnej časti do obce Babinec, kde sa nachádza zdroj 
vody, ktorý je využívaný na miestne účely. Realizácia projektu (vyčistenie priestoru, 
spevnenie plôch a postavenie prístrešku nad vodným zdrojom, osadenie sedenia, 
vodnej pumpy a stojanu pre bicykle) umožní jeho používanie všetkým miestnym 
občanom, ale aj turistom, cykloturistom, ktorí budú prechádzať cyklotrasou a 
gotickou cestou, ako aj ostatným návštevníkom obce a mikroregiónu. 

1 500,00 1 500,00 



5. 02-03GP-2018 
Základná organizácia 

Slovenského zväzu 
záhradkárov 

Sušianske recepty 
starých mám 

Zozbieraním kuchárskych receptov starých mám z obce Sušany chceme zachovať 
zdravé jedlá pripravované na dedine v minulosti. V projekte „Sušianske recepty 
starých mám„ budú recepty knižne vydané, aby vnúčatá poznali chuť domova cez 
pripravované dobroty a mohli ich odovzdávať nasledujúcim generáciám. 

1 500,00 1 500,00 

6. 05-03GP-2018 OZ OTVORENOSŤ 
Odetí do lásky k 

folklóru 

Ako občianske združenie by sme radi podporili Detský folklórny súbor Zrkadielko 
Hnúšťa, aby si za získané prostriedky nakúpili topánky, potrebné látky, madeiru, 
hadovky, folklórne stužky a ďalšie doplnky a nechali ušiť deťom tie najkrajšie kroje 
pre ich vystúpenia. 

1 200,00 1 200,00 

 spolu    8 625,00 8 625,00 
 
Na základe bodového hodnotenia schválila Výberová komisia MAS dňa 13.09.2018 v Hrachove v zložení:  
Ing. Zuzana Vysokaiová, Roman Moncoľ, Ing. Henrieta Struhárová, Milada Kochanová, Ivan Varga, Marián Šivara, Tibor Csúr  
 
V Hrachove, 14.09.2018 
 
Spracovala:  
Kristína Furmanová, administratívna pracovníčka MAS 


