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Pár slov na úvod
Vážení čitatelia,
ďalší pol rok od vydania predchádzajúceho 
čísla novín je za nami a s ním aj desiatky 
aktivít, ktoré zrealizovali pracovníčky, čle-
novia i dobrovoľníci Miestnej akčnej skupi-
ny (ďalej len MAS) MALOHONT v prospech 
rozvoja nášho regiónu. 
Nie všetky výsledky našej práce sú viditeľ-
né tak rýchlo, ako by sme si možno všet-
ci želali, avšak veríme tomu, že ak spolu 
vydr žíme a priložíme ruky k dielu ešte viac 
ako doteraz, život v našom regióne sa po-
sunie k lepšiemu. 
Bez vzájomnej spolupráce to ale nepôjde, 
čo najlepšie vystihuje výrok Henryho Forda:  
„Dať sa dohromady je začiatok. Vydržať 
pohromade je pokrok. Spolupracovať je ús
pech.“ Dovolíme si tvrdiť, že prvé dva kro ky 
sú úspešne za nami, ostáva nám popraco-
vať a neustále zlepšovať ten posledný.
Tím Miestnej akčnej skupiny MALOHONT

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

Začalo to koncom roka 2009, kedy Mie-
stna  akčná  skupina  (ďalej  len  MAS) 

MALOHONT vyhlásila prvú výzvu na pred-
kladanie projektov a v roku 2010 schválila 
finančnú podporu pre prvé z nich. Odvtedy 
ubehlo 5 rokov, počas ktorých MAS MALO-
HONT podporila 64 projektov obcí a pod-
nikateľov, na ktoré rozdelila 2 082 444,41 
EUR  z  Programu  rozvoja  vidieka  SR  2007 
- 2013 (ďalej len PRV). K tejto sume prispe-
li, resp. prispejú vlastnými zdrojmi aj obce 
a podnikateľské  subjekty,  ktorých projek-
ty boli  schválené a  zrealizované,  resp.  sú 
v procese realizácie.
MAS  MALOHONT  mala  túto  možnosť 
vďaka stratégii rozvoja územia, ktorá bola 
v roku 2009 schválená. Ak chce v tejto čin-
nosti pokračovať aj naďalej, musí si takú-
to  stratégiu  opäť  spracovať  a  znova  sa 
uchádzať o jej podporu, o čom sa dočítate 
na poslednej strane.
V  predchádzajúcich  troch  číslach  novín 
bolo  predstavených  už  23  zo  64  podpo-
rených projektov a dnes sa k nim pridajú 
ďalšie.

Za 5 rokov podporila MAS MALOHONT 
64 projektov sumou viac ako 2 mil.EUR

V obci Veľký Blh  pribudli  vďaka projektu 
dve detské ihriská. Jedno z nich je umiest-
nené pri rieke a tvoria ho herné zostavy na 
šplhanie,  hojdanie  a  šmýkanie,  ktoré  sú 
doplnené aj  vonkajšími  fitnes  zariadenia-
mi a  lavičkami. Druhé z nich sa nachádza 
pri  zdravotnom  stredisku  a  pozostáva  zo 
šmýkačky,  hojdačky,  kolotoča  a  lavičiek. 
Súčasťou  projektu  bolo  aj  vybudovanie 
prístupových a dopadových plôch,  ako aj 
oplotenia v prípade prvého ihriska.
Obec Ožďany vybudovala v rámci projek-
tu multifunkčné  ihrisko  pre  futbal,  volej-
bal, basketbal a tenis. Okrem toho tu bolo 
vybudované  aj  detské  ihrisko  a  stavebne 
upravená bola aj budova obecnej telocvič-
ne, čím došlo k sprístupneniu šatní a hygie-
nických  zariadení  pre  návštevníkov  tohto 
športového areálu. V rámci druhého súvi-
siaceho projektu boli vybudované spevne-
né plochy medzi  ihriskami a budovou  te-
locvične v podobe chodníkov, čím došlo ku 
komplexnej  úprave  areálu  v  centre  obce 
a k zlepšeniu dostupnosti jednotlivých ob-
jektov.                    (pokračovanie na str. 2)

OBEC OŽĎANY: Multifunkčné ihrisko 
Ožďany + Spevnené plochy
Finančný príspevok z PRV: 
63 515,33 EUR + 9 866,78 EUR

www.gemer-malohont.sk - viac informácií o miestnych produktoch 
s regionálnou značkou

OBEC VEĽKÝ BLH: Vybudovanie detských 
ihrísk v obci Veľký Blh
Finančný príspevok z PRV: 33 112,90 EUR 
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Krátke novinky:

Na základe výsledkov komunálnych 
volieb,  ktoré  sa  konali  v  novem-

bri  2014,  došlo  ku  zmene  na  poste 
starostu  v  14  obciach  zahnutých  do 
územia MAS MALOHONT - Čerenčany, 
Ďubákovo,  Hrnčiarska  Ves,  Hrušovo, 
Kyjatice,  Lipovec,  Lukovištia,  Poproč, 
Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Bre-
zovo,  Španie  Pole,  Utekáč  a  Vyšný 
Skálnik.

Začiatkom  tohto  roka  sme  Vám 
už  po  šiestykrát  priniesli  prehľad 

o  podujatiach  na  území  MAS  MA-
LOHONT,  ktoré  pre  vás  v  roku  2015 
pripravuje  viacero  obcí,  občianskych 
združení  a  aktívnych  občanov.  Elek-
tronickú  verziu  Kalendára  podujatí 
nájdete  na  web  stránke  MAS  www.
malohont.sk a vo vylepšenej verzii aj 
na  turistickom  informačnom  portále 
www.regionmalohont.sk. Tlačená ver-
zia vo forme plagátu bola doručená do 
všetkých 43 obcí.

Na prelome januára a februára bol 
región Malohont súčasťou medzi-

národného veľtrhu cestovného ru chu 
SLOVAKIATOUR  2015  v  Bratislave.   
V  pavilóne  B2  boli  predstavené  prí-
rodné  a  kultúrne  zaujímavosti  regió-
nu, ako aj  turistické možnosti. Súčas-
ťou  prezentácie,  ktorú  v  tomto  roku 
zastre šil Mikroregión Rimava a Rima-
vica  v  spolupráci  s MAS MALOHONT, 
bola aj propagácia konkrétnych ubyto-
vacích a stravovacích zariadení, ktoré 
prejavili záujem o spoluprácu v minu-
lých rokoch.

V  mesiaci  február  2015  bola 
spustená  skúšobná  verzia  tu-

ristic ké ho  informačného  portálu   
www.regionmalohont.sk,  na  ktorom 
návštevníci  i  domáci  nájdu  prírodné 
zaujímavosti  regiónu  Malohont,  pa-
miatky,  turistické  trasy a mnoho  iné-
ho,  čo  sa oplatí vidieť, ako aj  to,  kde   
sa  možno  najesť,  prenocovať  alebo 
len tak relaxovať.

Na  voľnej  ploche  v  parku  pri  amfiteátri 
v Hnúšti bolo aj vďaka financiám z projek-
tu  vybudované  vonkajšie  fitnescentrum 
s  10  zariadeniami,  ktoré  sú  ukotvené  do 
betónovej  plochy  kruhového  tvaru.  Vnú-
torný  priestor  je  vyplnený  pieskom,  kde 
sú umiestnené dve hracie zostavy pre deti, 
čím sa táto rekreačná zóna stala využiteľ-
nou  pre  všetky  vekové  kategórie.  Okolie 
vonkajšieho  fitnescentra  je dotvorené  la-
vičkami a odpadkovými košmi.
Prostredníctvom Miestnej  akčnej  skupiny 
MALOHONT  bolo  za  posledných  5  rokov 

Za 5 rokov podporila MAS MALOHONT 
64 projektov sumou viac ako 2 mil.EUR

www.malohont.sk - viac informácií o MAS MALOHONT a jej aktivitách

schválených 64 projektov v regióne, vďaka 
ktorým sa podarilo:
 vybudovať 8 športových ihrísk a 8 
    detských ihrísk
 zrekonštruovať 7 kultúrnych domov 
    (čiastočne) a 10 ďalších objektov spo-
    ločenského významu (knižnica, pa-
    mätná izba, klub dôchodcov, hasičská 
    zbrojnica a i.)
 vybudovať 3 rekreačné zóny a 1 vy-
     hliad kovú vežu
 zrekonštruovať 11 autobusových 
    zastávok
 upraviť 8 verejných priestranstiev 
    a parkov
 vytvoriť 1 turistický informačný portál 
    a vydať 10 000 ks propagačných 
    materiá lov - mapa, brožúra, letáky, 
    pohľadnice (ešte v realizácii)
 vybudovať časť 1 náučného chodníka 
    (ešte v realizácii)
 zrekonštruovať 8 ubytovacích zariadení 
    s kapacitou 65 stálych lôžok 
    (ešte v realizácii)
 rozšíriť 1 ubytovacie zariadenie 
    o ďalších 12 stálych lôžok 
    (ešte v realizácii)

Ide o projekty, ktoré sú (resp. budú) spolufinancované z Európskeho poľnohospodár-
skeho fondu pre rozvoj vidieka a zo štátneho rozpočtu SR. Z celkovej schválenej sumy 
2 082 444,41 EUR bolo ku koncu roka 2014 vyplatených 1 251 460,77 EUR, čo predsta-
vuje celkové čerpanie 60,1 %.
Okrem toho MAS MALOHONT podporila desiatky projektov v rámci grantového pro-
gramu MAS, ktorý je spolufinancovaný z príspevkov obcí zahrnutých do územia MAS 
a zrealizovala 4 projekty spolupráce, o ktorých sa dočítate viac v budúcom čísle novín.

MESTO HNÚŠŤA: Vonkajšie verejné 
fitnescentrum v meste Hnúšťa
Finančný príspevok z PRV: 29 096,04 EUR

(pokračovanie zo str. 1)

 

 

mikroregióny (1 projekt)

podnikatelia (12 projektov)

obce a mesto (51 projektov)

Schválené financie z PRV SR 2007 
na projekty v území MAS podľa žiadateľov k 31.12.2014

celková výška finančného príspevku (v EUR)

mikroregióny (1 projekt)

podnikatelia (12 projektov)

obce a mesto (51 projektov)

Schválené financie z PRV SR 2007 
na projekty v území MAS podľa žiadateľov k 31.12.2014

celková výška finančného príspevku (v EUR)

 

 

25 593,24

641 592,85

mikroregióny (1 projekt)

podnikatelia (12 projektov)

obce a mesto (51 projektov)

Schválené financie z PRV SR 2007 - 2013
na projekty v území MAS podľa žiadateľov k 31.12.2014

celková výška finančného príspevku (v EUR)

25 593,24

641 592,85

mikroregióny (1 projekt)

podnikatelia (12 projektov)

obce a mesto (51 projektov)

Schválené financie z PRV SR 2007 - 2013
na projekty v území MAS podľa žiadateľov k 31.12.2014

celková výška finančného príspevku (v EUR)

 

 

1 415 258,32

1 415 258,32



Reč  je  o  35  dobrovoľníkoch  z  rôznych 
častí  regiónu,  ktorí  začiatkom novem-

bra  minulého  roka  pokračovali  v  čistení 
zanedbanej lokality Maginhradu, kde v 13. 
-  15.  storočí  stál  hrad.  Práve  na  tomto 
mieste vyrastá rozhľadňa, ktorá bude do-
končená v najbližších týždňoch.
Pokračovalo  sa  v  čistení  dvoch  priekop, 
cez  ktoré  zároveň  vedie  prístupová  trasa 
k rozhľadni a ktoré sú súčasťou predpokla-
daného hradného areálu. Vyčistený bol aj 
priestor pre osadenie informačnej tabule, 
ako  aj  spevnené  schodíky  pre  zlepšenie 
prístupu k rozhľadni.  
Ruku  k  dielu  priložili  dobrovoľníci  z  Hor-
ných  Zahorian,  Lukovíšť,  Nižného  a  Vyš-
ného Skálnika, Hrachova, Hnúšte, Veľkých 
Teriakoviec,  Dražíc,  Teplého  Vrchu,  Ri-
mavských Zalužian, Čerenčian, Vyšnej Po-
koradze,  Rimavskej  Soboty  a  Tisovca.  Aj 
vďaka nim má Maginhrad šancu na obno-
vu svojej zašlej slávy. 
Za pomoc, čas, ochotu i požičanie náradia 
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Dva voľné dni venovali čisteniu 
Maginhradu

ďakujeme  nielen  všetkým  zúčastneným 
dobrovoľníkom,  ale  aj  obciam  Horné  Za-
horany,  Nižný  Skálnik,  Veľké  Teriakovce, 
Lukovištia,  mestu  Hnúšťa  i  rekreačnému 
komplexu DeaRei. 

Po dvoch brigádach je vidieť za dobrovoľ-
níkmi  veľký  kus  práce,  oveľa  väčší  však 
bude  ešte  len  potrebný  a  bude  si  vyžado-
vať  oveľa  viac  zapojených.  Dúfame  ale,  že  
spoločnými  silami  sa  nám  to  podarí.  Do-
vtedy prosíme všetkých turistov o trpezli-
vosť - robíme, čo je v našich silách.
Brigády zamerané na čistenie Maginhradu 
zorganizovala Miestna akčná skupina MA-
LOHONT vďaka podpore z programu Šanca 
pre váš región Nadácie Orange.

Predstavujeme členov 
MAS MALOHONT
Občianske združenie OZVENY 

Hrachovo

Občianske združenie OZVENY je mi-
movládna  organizácia,  ktorá  pô-

sobí v obci Hrachovo a v regióne Ma-
lohont. Založili ho v roku 2000 aktívne 
ženy z obce Hrachovo na čele s Elenou 
Kubaliakovou. Za 15 rokov svojej čin-
nosti  zrealizovalo  okrem  množstva 
podujatí  aj  desiatky  projektov  v  obci 
i  regióne  a  s  ďalšími  pomáhalo  pri 
ich  príprave  a  realizácii,  čím prispelo 
k  spestreniu  života,  k  vytvoreniu  no-
vých  služieb  a  k  zviditeľneniu  obce 
i  regiónu.  Najvýznamnejším  z  nich 
bola  rekonštrukcia  vodného  mlyna 
z  roku  1800  v  obci  Veľké  Teriakovce, 
kde od  roku 2010 prevádzkuje  regio-
nálne múzeum  a  realizuje  rôzne  kul-
túrne podujatia aj s podporou obce. 
Za  zmienku  stojí  aj  postupná  rekon-
štrukcia  dovtedy  chátrajúcej  budovy 
v  obci  Hrachovo,  ktorá  prebieha  od 
roku  2001.  Stala  sa  sídlom  Mikrore-
giónu Rimava a Rimavica a neskôr  aj 
MAS MALOHONT.

Kontakty:
0905 715 814

ozveny@ozveny.sk
www.ozveny.sk

Občianske združenie je členom 
MAS MALOHONT od jej založenia 

v roku 2007.

Dobrovoľníci  občianskeho  združenia 
Val gata  z  Drienčan  pokračovali  v  ro-

koch  2013  -  2014  v  zbere  tradičných  re-
ceptov  od  gazdiniek  z  rôznych  častí  re-
giónu,  z  ktorých  vyberáme  pre  Vás  túto 
dobrotu:

Šóška s volským okom
Recept od Heleny Kožiakovej z Papče
Potrebujeme: 3 hrste šóšky (štiavu), 2 ly-
žice hladkej múky, 1 lyžicu bravčovej mas-
ti, 1/2 litra mlieka, 2 dcl sladkej smotany,  
1 vajce

Dobroty z Malohontu
Na  rozpustenú  masť 
dáme  umytý  a  po-
krájaný  štiav,  ktorý 
dusíme,  kým  nest-
mavne.  Potom  pri-
dáme múku a trochu 
popraží me, zalejeme mliekom a smotanou. 
Všet ko spolu povaríme a ochutíme soľou. 
Volské oko si pripravíme z vajca, ktoré roz-
bijeme  na  rozohriaty  tuk  a  pečieme  len 
z jednej strany. Šóšku s volským okom po-
dávame  s  chlebom  alebo  so  zemiakovou 
kašou.

www.regionmalohont.sk - zaujímavosti z regiónu a vybrané služby 
v cestovnom ruchu pod jednou strechou



 Obec Horné Zahorany: 
Miesto na oddych pre všetkých
Finančný príspevok z MAS: 1 000,00 EUR
Nevyužívané  a  zanedbané  priestranstvo 
v obci chce obec premeniť na oddychovú 
zónu pre všetky vekové kategórie. Prvým 
prvkom, ktorý tu bol vybudovaný v rámci 
podporeného  projektu,  je  ohnisko  s  po-
sedením.  Okrem  toho  bolo  upravené  aj 
okolie a vysadená zeleň, pričom do dobro-
voľníckych prác sa zapojilo celkovo 30 ľudí 
z obce.

 Obec Kraskovo:  
Autobusová zastávka - rekonštrukcia
Finančný príspevok z MAS: 1 660,00 EUR
Predmetom  projektu  bola  rekonštruk-
cia  autobusovej  zastávky od  jej  základov. 
Pôvodná  plechová  zastávka  s  kovovou 
konštrukciou bola odstránená a nahradila 
ju  nová  murovaná  s  drevenou  konštruk-
ciou. Na obnove zastávky, ktorou došlo ku 
zveľadeniu priestranstva v obci a ku skul-
túrneniu cestovania, sa podieľali 7 dobro-
voľníci.

Grantový program Miestnej akčnej sku-
piny MALOHONT 2014 je spolufinanco
va  ný z finančných príspevkov pôvodných  
39 obcí zahnutých do územia MAS.

Miestna  akčná  skupina  MALOHONT 
schválila v minuloročnom grantovom 

programe  MAS  16  projektov,  z  ktorých 
Vám dnes predstavujeme ďalšie tri.

 Jazdecký klub EXCEL MADON 
Rimavské Brezovo: Prázdniny s koňmi 
Finančný príspevok z MAS: 620,00 EUR
Počas letných prázdnin sa v areáli  jazdec-
kého  klubu  uskutočnilo  10  športových 
jazdeckých dní pre deti z obce a blízkeho 
okolia. Okrem toho bolo v rámci projektu 
zrealizované aj ukončenie jazdeckej sezóny 
nazývané Hubertova jazda, počas ktorej sa 
konali rôzne súťaže pre zúčastnených jazd-
cov, tradičný hon na líšku i konské pólo.

 Občianske združenie BÁNE Potok: 
Stud nička pod klenom
Finančný príspevok z MAS: 1 130,00 EUR
Takmer  20  dobrovoľníkov  občianskeho 
združenia sa podieľalo na obnovení jednej 
z  najznámejších  studničiek  v  obci  Potok. 
V  rámci  projektu  bola  vyčistená  nielen 
samotná studnička, ktorá bola zároveň za-
krytá strieškou, ale aj  jej okolie, kde bolo 
osadené  posedenie,  informačná  tabuľa 
a cez miestny potok bola vybudovaná láv-
ka, ktorou sa zlepšil prístup k studničke.

Spoločne rozhodujeme 
o budúcnosti regiónu. 
Buďte pri tom aj Vy.  

Miestna akčná skupina MALOHONT 
sa  chce  aj  v  období  2014  -  2020 

uchádzať o finančné prostriedky z fon-
dov Európskej únie a následne podpo-
rovať projekty obcí, podnikateľov  i ob-
čianskych organizácií pôsobiacich na jej 
území.  Základným  predpokladom  pre 
získanie  týchto  financií  je  spracovanie 
stratégie  miestneho  rozvoja,  v  ktorej 
si  MAS  MALOHONT  definuje  aktivity, 
ktoré  bude  v  nasledujúcom období  fi-
nančne podporovať. Aj Vy môžete byť 
pri  tom.  Stačí,  ak prídete na pracovné 
stretnutia, ktoré sa konajú približne raz 
za mesiac.

Navyše,  ak  máte  v  naj bližších  rokoch 
záujem o  získa nie podpory na Váš pro-
jektový  zámer  prostredníctvom  MAS 
MALOHONT,  dajte  nám  o  ňom  vedieť 
najneskôr  do  29.05.2015,  aby  sme 
vedeli,  o  aké  aktivity  je  z  Vašej  strany 
záujem.  Táto  výzva  sa  týka  obcí,  pod-
nikateľov, občianskych združení, ako aj 
ostatných  inštitúcií pôsobiacich na úze-
mí MAS. Formulár projektového záme-
ru  je  k  dispozícii  na web  stránke MAS 
www.malohont.sk.

Viac informácií Vám poskytneme 
v Kancelárii MAS v Hrachove 

(Sama Vozára 154).
Kontakt: 047/5695 533, 0903 772453 

alebo mirkakubka@malohont.sk
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Veľa muziky za málo peňazí...


