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Obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT:
Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, 
Horné Zahorany, Hnúšťa, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, 
Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, 
Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota 
nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, 
Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, 
Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, 
Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, 
Vyšný Skálnik, Zacharovce
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Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom

Ak sa máme pozrieť späť a zhodnotiť rok 2017 v našej Miestnej ak
čnej skupine MALOHONT, musíme spomenúť najmä opätovnú úpravu 
stratégie CLLD, vzájomnú spoluprácu pri organizovaní rôznych podujatí 
v regióne, podporu regionálnych produktov či propagáciu územia MAS 
v regióne i mimo neho. 

Po dlhej dobe sa opäť tešíme z pozitívnej správy, ktorá prišla koncom 
roka 2017 a bolo ňou rozhodnutie o schválení stratégie CLLD a udelenie 
štatútu MAS na programové obdobie 2014  2020 (s možnosťou pokra
čovania až do roku 2023).

Ostáva nám pevne veriť, že slová: “...rozvoj a zlepšenie podmienok 
života na vidieku je pre nás zásadný. Financie udelené miestnym  
akčným skupinám naštartujú nielen tvorbu pracovných miest, ale aj 
podporia starostlivosť o našu krajinu. Okrem toho podporíme aj tvor-
bu práce v najmenej rozvinutých regiónoch...“ sa stanú skutočnosťou 
už v najbližších mesiacoch. Čakanie na dobré správy je únavné, v ľuďoch 
vyvoláva obavy a nespokojnosť, čo je vidieť aj v súčasnosti. Preto dúfa
me, že nás nezaradia do tej skupiny prijímateľov európskych dotácií, ktorí  
k finančným príspevkom prišli ako slepé kura k zrnu. 

Po obetavej práci, po úsilí, ktoré mnohí z našich členov vynaložili,  
po neúnavnej tvorivej činnosti, spoločných aktivitách a preukáza teľ ných 
výsledkoch si vyhradzujeme právo hrdo stáť so zdvihnutou hlavou za 
tým, že z našej strany sme urobili maximum pre získanie podpory urče
nej na rozvoj nášho regiónu.

Aj naďalej chceme uplatňovať princípy prístupu LEADER a začať už ko
nečne pomáhať miestnej ekonomike a zamestnanosti na vidieku.

Pár slov na úvod...
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Slnko na hojdačke 
Foto: Jaroslav Zvara

Chceme si navzájom poďakovať za prácu a úsilie vykonané pri 
udržaní aktivizácie a činnosti našej MAS. A chceme poskytnúť naše 
schopnosti, energiu a skúsenosti na realizáciu rozvojových aktivít  
v nasledujúcom období.

Ing. Oľga Maciaková, predsedníčka o. z. MAS MALOHONT
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Miestna akčná skupina (ďalej len MAS) MALOHONT je par
tnerstvo obcí, podnikateľov, občianskych združení a ďalších ak
tívnych jednotlivcov. Vzniklo v roku 2007 spojením územia obcí 
3 susediacich mikroregiónov Rimava a Rimavica, Sinec  Kokav
sko a Teplý Vrch a pripojením ďalších 4 obcí v roku 2014.

Miestna akčná skupina MALOHONT

právna forma: občianske združenie

dátum založenia: 13. marec 2007

počet obyvateľov: 28 547

rozloha: 721,3 km2

Starý dub 
Foto: Peter Fačka

Cieľom MAS je posilniť životaschopnosť regiónu Malohont 
skvalitnením života obyvateľov, zlepšením podmienok pre pod
nikanie, zhodnotením miestneho potenciálu v cestovnom ruchu 
a spoluprácou. 

K jeho napĺňaniu prispieva MAS realizáciou stratégie miestneho 
rozvoja pri uplatňovaní princípov prístupu LEADER, ktorými sú 
napríklad partnerstvo všetkých sektorov, spolupráca, rozhodo
vanie na miestnej úrovni, využívanie miestnych zdrojov a ďalšie. 
Tento prístup sa v krajinách EÚ využíva už od roku 1991 a od 
roku 2007 aj na Slovensku.



Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom

03

Ludia v MAS

K decembru 2017 mala MAS MALOHONT 76 členov:
 29 členov - občianske združenia a aktívni občania
 26 členov - zástupcovia obcí a škôl 
 21 členov - podnikateľské subjekty

34%

28%

38%

Zastúpenie sektorov v členskej základni MAS

občianskyverejný súkromný

Predsedníčka MAS: Ing. Oľga Maciaková 

Podpredseda MAS: Ing. Norbert Keľo

Manažérka MAS: Ing. Miroslava Vargová

Administratívne pracovníčky: Mgr. Ivana Kováčová
Bc. Kristína Furmanová

Finančná manažérka: Elena Kubaliaková

Výbor MAS (výkonný orgán):

Ing. Oľga Maciaková Mesto Hnúšťa

Ondrej Knechta Obec Hrachovo

Ing. Ján Sklenár Obec Hrušovo

Ing. Adrian Barto Obec Ožďany

Ing. Norbert Keľo KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 
Veľké Teriakovce

Marta Gortová SZČO Dražice

Ing. Miroslav Porubiak Mestská investičná spoločnosť 
Hnúšťa, s.r.o.

Miloš Očenáš Slovenský zväz chovateľov 
ZO Čerenčany

Mgr. Stanislava Zvarová OZ RODON Klenovec

Mgr. Štefan Horváth fyzická osoba Hnúšťa

Martina Hiblerová OZ BÁNE Potok

Mgr. Zuzana Študencová Obec Čerenčany

Elena Bútorová SHR Elena Bútorová Klenovec

Želmíra Lisičanová o.z. Striežovské zvony Striežovce

Dozorná rada (kontrolný orgán) 
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Stratégia rozvoja územia MAS 2016 - 2023

Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom je  
názov stratégie miestneho rozvoja na roky 2016 - 2023. Spo-
ločným strategickým cieľom miestnych aktérov, ktorí v re gióne 
žijú a pôsobia, je posilnenie životaschopnosti regiónu Malohont 
skvalitnením života obyvateľov, zlepšením podmienok pre pod-
nikanie, zhodnotením miestneho potenciálu v cestovnom ruchu 
a spoluprácou.
Tento cieľ dosiahne MAS prostredníctvom napĺňania 3 priorít:

Prehľad priorít stratégie miestneho rozvoja 2016 - 2023
k 27.06.2017

Príprava stratégie prebiehala v rokoch 2014 - 2015. Prvýkrát bola 
odovzdaná na schválenie na MPRV SR (tzv. 1 kolo) 15.12.2015 
a odvtedy bola niekoľkokrát upravovaná a predkladaná na schvá-
lenie na PPA (tzv. 2. kolo). Dôvodom boli opakovane zrušené 
a vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie straté-
gie a udelenie štatútu MAS.

Priorita Zameranie priority Finančný 
plán (€)

1. Región 
príťažlivý pre 
obyvateľov

rozvoj základných služieb  
a občianskej vybavenosti v obciach 
+ prevádzka MAS, informovanosť 
a propagácia regiónu

1 383 453,00
+

522 984,62

2. Región 
príťažlivý pre 
podnikateľov

podpora podnikania v oblasti 
poľnohospodárstva, potravinárstva 
a ďalších odvetví

924 000,00

3. Región 
príťažlivý pre 
návštevníkov

budovanie nových turistických atrak-
cií, rozvoj ubytovacích a relaxačných 
služieb, marketing 
a spolupráca v cestovnom ruchu

620 000,00

Spolu 3 450 437,62

Vysvetlivky: 
MPRV SR - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
ŽoSS_MAS - žiadosť o schválenie stratégie a udelenie štatútu MAS
PRV - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
IROP - Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020

Opätovne upravená stratégia miestneho rozvoja
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Dátum Aktivita Zodpovedný 
subjekt

06.04. Zrušenie výzvy č. 20/PRV/2016 na predkla da nie 
ŽoSS_MAS (tzv. 2.kolo) PPA

02.05. Vyhlásenie výzvy č. 21/PRV/2017 na predkladanie  
ŽoSS_MAS (tzv. 2.kolo) PPA

27.06. Schválenie dodatku č. 2 k stratégii MAS
30.06. Predloženie ŽoSS_MAS na PPA v rámci 2. kola MAS
24.08. Potvrdenie o registrácii ŽoSS_MAS PPA
31.08. Výzva na doplnenie ŽoSS_MAS PPA
08.09. Doplnenie ŽoSS_MAS MAS
09.10. Výzva na doplnenie ŽoSS_MAS PPA
25.10. Doplnenie ŽoSS_MAS MAS

20.11. Rozhodnutie o schválení stratégie a udelení 
štatútu MAS (s účinnosťou od 05.12.2017) PPA

Aktivity v roku 2017 súvisiace so žiadosťou o schválenie 
stratégie a udelenie štatútu MAS

Miestnej akčnej skupine MALOHONT bolo koncom roka 2017 
schválených 3 450 437,62 € na podporu miestneho rozvoja, 
z toho:
 2 927 453,00 € na podporu projektov obcí, podnikateľov a mi-
  movládnych organizácií v súlade s prioritami stratégie (= pro-
   jekty v rámci stratégie)
 522 984,62 € na prevádzku MAS, informovanosť a propagáciu 
   MAS (= chod MAS a animácie)

Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP

85% 15%

projekty v rámci stratégie chod MAS a animácie

Z finančných zdrojov na podporu projektov v rámci stratégie 
je 1 433 453,00 € vyčlenených na projekty verejného sektora 
a 1 494 000,00 € je určených na projekty subjektov zo súkrom-
ného a občianskeho sektora.

Zdroje na projekty v rámci stratégie podľa sektorov

49%
51%

verejný súkromný a občiansky
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Regionálne značenie produktov

Zoznam výrobkov so značkou regionálny 
produkt GEMER-MALOHONT sa začiatkom 
roka 2017 rozšíril o mäso a mäsové výrob-
ky, domáce pagáče, med, prírodné mydlá 
a kozmetiku, drôtené a drevené výrobky či 
ručne vyšívané obrazy.
Rozhodla o tom na svojom zasadnutí 
Certifikačná komisia na základe posúdenia 
žiadostí, ktoré boli predložené v rámci tretej 
výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie 
regionálnej značky. Zároveň schválila obnovenie certifikátov pre 
10 výrobcov, ktorí v roku 2015 získali regionálnu značku ako prví.
Certifikáty o udelení a obnovení platnosti regionálnej značky boli 
výrobcom odovzdané začiatkom februára. Okrem oprávnenia 
k používaniu značky ich zároveň zaväzujú k označovaniu certi-
fikovaných produktov, resp. predajných miest.

V rámci podpory regio-
nálnych výrobcov bola 
vo februári zrealizovaná 
dotlač nálepiek a visačiek 
s logom značky, ktoré  
sa používajú na označo-
vanie regionálnych pro-
duktov. Okrem toho boli 
pre nich zhotovené aj 

Zasadnutie Certifikačnej komisie 
v Hrachove - 12.01.2017

Vysvetlivky: 
VZN - všeobecne záväzné nariadenie
BBSK - Banskobystrický samosprávny kraj

pro duktové fotografie.
V apríli podporila MAS účasť vybraných regionálnych výrobcov 
na farmárskom trhu Tradičná chuť jari v Banskej Bystrici a v au-
guste organizačne zabezpečila ich účasť na výstave Agrokom-
plex v Nitre.
Koncom mája bola spracovaná žiadosť o poskytnutie dotácie 
z VZN BBSK č. 33/2017 na podporu propagácie regionálnych 
produktov, ktorá bola schválená.

Odovzdávanie certifikátov 
v Hrachove - 01.02.2017
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Názov projektu: Propagácia značky regionálny 
produkt GEMER-MALOHONT

Predkladateľ projektu: MAS MALOHONT

Dotácia z VZN BBSK č. 33/2017: 3 000,00 €

Vlastné zdroje MAS: 544,00 €

Hlavným cieľom projektu bolo podporiť regionálne značenie 
miestnych produktov v regióne Gemer-Malohont prostredníc-
tvom zlepšenia propagácie značky regionálny produkt GEMER-
MALOHONT. K naplneniu uvedeného cieľa prispela MAS reali-
záciou nasledovných aktivít:
 Príprava a vydanie katalógu regionálnych produktov
 Dotlač nálepiek a visačiek s logom regionálnej značky
 Spracovanie reklamných bannerov
Nosná aktivita, ktorou bol katalóg regionálnych produktov, za-
hŕňala zhotovenie produktových fotografií, prípravu podkla do-
vých textov, grafický návrh a predtlačovú prípravu, pripomien-
kovanie návrhu a tlač katalógu.
Katalóg regionálnych produktov bol spracovaný vo forme letákov 
o každom regionálnom produkte, ktoré je možné použiť dokopy 
v zakladacom obale na spoločnú propagáciu regionálnej značky 
alebo individuálne na propagáciu jednotlivých regionálnych 
produktov podľa potrieb certifikovaných výrobcov.

Dokopy bolo vydaných 3 000 sád katalógov, pričom každá z nich 
obsahuje 1 obal na letáky a 21 letákov (z toho 20 o regionálnych 
produktoch a 1 o regionálnom značení a jeho význame). 
Kvôli oneskorenému podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie v no-
vembri 2017 boli letáky zatriedené do katalógov až v 1. štvrťroku 
2018.

Fotenie výrobcov pri práci a vydanie letákov 
do katalógu produktov
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Dalšie aktivity a projektyˇ

Názov aktivity: Súťaž o regióne 
Odkiaľ pochádzam

Spolupracujúca organizácia: Centrum voľného času v Hnúšti

Aktivita, ktorej sa zúčastnili žiaci vyšších ročníkov základných 
škôl a nižších ročníkov stredných škôl v Hnúšti, bola rozdelená 
na dve časti.
V marci (27.03.) pracovníčky MAS predstavili zúčastneným 
žiakom územie a činnosť MAS, nevynechali ani turistické zaují-
mavosti a tradičné podujatia organizované v regióne Malohont. 
Rovnako ich oboznámili aj s regionálnymi produktmi, s propagá-
ciou a ďalšími aktivitami zameranými na podporu rozvoja územia 
MAS.
Zhruba po mesiaci (03.05.) pokračovala aktivita vedomostnou 
hrou O regióne, ktorej sa zúčastnilo 7 dvojčlenných tímov. Tie 
medzi sebou súťažili v odpovediach na otázky, ktoré sa týkali 
tém predstavených v marci. Víťazmi sa stali:
1. miesto - Stredná odborná škola Hnúšťa (trieda I.A)
2. miesto - Základná škola J. F. Rimavského Hnúšťa
3. miesto - Gymnázium M. Hrebendu Hnúšťa
Okrem toho si mohli žiaci pripraviť malé projekty do súťaže Ná-
pad pre môj región, v ktorej si zmerali sily 4 tímy. Ich úlohou bolo 
navrhnúť vylepšenie, prípadne dobudovanie toho, čo im v mieste 
ich bydliska chýba. 

Víťazmi sa stali:
1. miesto - Stredná odborná škola Hnúšťa (trieda II.A) 
2. miesto - Gymnázium M. Hrebendu Hnúšťa
3. miesto - Stredná odborná škola Hnúšťa (trieda I.A) 
Žiaci II.A zo Strednej odbornej školy v Hnúšti vyhrali pre svoju 
triedu autobusový výlet po regióne podľa vlastného výberu. Za 
spoznávaním prírodných, kultúrnych a historických zaujíma-
vostí sa vydali 26. júna do obcí Kyjatice, Babinec, Lukovištia, 
Drienčany a Rimavské Zalužany.
Záujem žiakov o vzde-
lávaciu aktivitu tohto 
typu nás veľmi milo 
prekvapil. Veríme, že 
si z nej odniesli mnoho 
vedomostí a navštívia 
nimi doposiaľ nepoz-
nané miesta regiónu 
Malohont.

Vedomostná súťaž a triedny 
výlet po regióne
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Názov aktivity: Lukovišťský kalíščok

Spolupracujúca organizácia: Obec Lukovištia  
a ďalšie organizácie

Do 2. ročníka súťažnej výstavy a ochutnávky ovocných destilá-
tov bolo doručených viac ako 260 vzoriek z 30 páleníc z Bansko-
bystrického kraja a okolia. 
Vzhľad, čistotu a intenzitu vône a chuti, ako aj vzájomnú 
vyváženosť chuti a vône páleniek hodnotilo v máji 44 degustá-
torov z regiónu pod odborným dohľadom členov Slovenského 
Rádu rytierov destilátov. Spomedzi 6 súťažných kategórií - sliv-
ka, hruška, jablko, čerešňa/višňa, záhradná zmes a iné - bola 
najpočetnejšie zastúpená kategória sliviek.

Hodnotenie vzoriek 
v Lukovištiach - 12.05.2017

Najlepšie hodnotené destiláty postúpili do finále, v ktorom boli 
určení víťazi jednotlivých odrôd a šampión súťaže, ktorým sa 
stala slivovica od Jána Šimona z Vyšnej Pokoradze vypálená 
v pálenici v Lukovištiach. 
Výsledky hodnotenia boli v júni spracované do katalógu 
súťažných vzoriek a víťazi boli ocenení v júli, kedy sa uskutočnila 
aj koštovka páleniek pre verejnosť pod názvom Lukovišťský 
kalíščok. 
Ocenenie získalo 223 súťažných vzoriek, čo svedčí o vysokej 
kvalite ovocných destilátov, pričom 78 diplomov bolo zlatých, 75 
strieborných a 70 bronzových.

Ocenenie víťazov a koštovka páleniek 
v Lukovištiach - 15.07.2017
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Názov projektu: Maginhrad bližšie k ľuďom

Predkladateľ projektu: Obec Nižný Skálnik
Dotácia z Nadácie Slovenskej 
sporiteľne: 3 500,00 €

Vlastné zdroje obce: 1 023,77 €

Projekt, ktorý po administratívnej a organizačnej stránke za-
strešila MAS, bol podporený v rámci grantového programu Obce 
bližšie k vám. Jeho súčasťou boli tri hlavné aktivity:
1. Brigády na Maginhrade
2. Archeologický výskum v blízkosti rozhľadne
3. Výstavba altánku s ohniskom
Brigády zamerané na údržbu okolia rozhľadne sa konali 29. 
septembra a 7. novembra v spolupráci s obcami Mikroregiónu  
Rimava a Rimavica.

Brigáda na Maginhrade 
a prístrešok s posedením

Archeologický výskum pod vedením archeológa Gemersko-malo-
hontského múzea v Rimavskej Sobote PhDr. Alexandra Botoša  
prebehol začiatkom októbra v centrálnej časti pravdepodobného 
hradného areálu na mieste kruhovitej prepadliny. Trval celkovo 
5 dní a bol vykonaný prostredníctvom troch zisťovacích sond, 
ktoré boli hĺbené ručne za pomoci piatich pracovníkov obce 
Nižný Skálnik. V sondách boli sporadicky zistené keramické 
fragmenty z tela nádob z obdobia vrcholného stredoveku a nález 
kovaného železného klinca z obdobia stredoveku.

Koncom októbra bol neďaleko rozhľadne Maginhrad postavený aj 
prístrešok s posedením a upravené ohnisko, ku ktorému pribudli 
lavičky, čím vzniklo zázemie určené pre oddych a občerstvenie 
návštevníkov.

Archeologický výskum na Maginhrade
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Sietovanie a spolupráca

Dôležitou súčasťou činnosti MAS je spájanie sa s inými mies
tnymi akčnými skupinami a organizáciami pôsobiacimi v oblasti 
rozvoja vidieka za účelom výmeny skúseností, presadzovania 
potrieb MAS a spolupráce na konkrétnych aktivitách.

Členstvo MAS v združeniach miestnych akčných skupín

Organizácia Úroveň pôsobenia

Vidiecke partnerstvo 
Banskobystrického kraja krajská

Národná Sieť Slovenských MAS národná

Prostredníctvom združení, ktorých je MAS členom, sme v roku 
2017 presadzovali najmä:
 prideľovanie financií na stratégie miestneho rozvoja podľa 
  veľkosti MAS a miery nezamestnanosti
 zvýšenie hodnoty vytvorených pracovných miest v podni ka  
  teľských projektoch, tzn. lepšie podmienky pre miestnych  
   podnikateľov pri čerpaní podpory cez MAS
 zmeny metodických materiálov, príručiek a usmernení v pros 
   pech MAS a konečných prijímateľov cez pripomienkovanie
Prostredníctvom manažérky MAS, ktorá zastupuje miestne 
akčné skupiny Banskobystrického kraja, pôsobí MAS v dvoch 
pracovných skupinách na národnej úrovni.

Zastúpenie MAS v pracovných skupinách

Pracovná skupina Zriaďovateľ Počet zasadnutí
Tematická pracovná 
skupina LEADER/CLLD 
(v rámci PRV)

NSRV SR 0

Pracovná skupina pre 
prístup CLLD 2014 - 2020 
v rámci IROP

MPRV SR 3

Predmetom rokovania a mailovej komunikácie pracovnej sku
piny v rámci IROP bolo najmä pripomienkovanie:
 zoznamu oprávnených výdavkov a finančné limity na chod MAS
 podmienok poskytnutia príspevku v rámci výziev vyhlasova 
  ných MAS
 návrhu bodovacích kritérií pre výber projektov MAS s dôrazom 
  na zmenu kritéria týkajúceho sa hodnoty pracovného miesta  
  vytvoreného žiadateľom v rámci projektu
Okrem toho má MAS svoje zastúpenie aj v Rade pre rozvoj okre
su Rimavská Sobota, v ktorej hlasovala za podporu niekoľkých 
projektov cez akčný plán a prípravu podpory pre miestnych 
podnikateľov v okrese.

Vysvetlivky: 
NSRV SR - Národná sieť rozvoja vidieka SR
MPRV SR - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
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Chod miestnej akčnej skupiny (MAS)

Vzhľadom na meškajúce vyhodnotenie výzvy na schválenie 
stratégie bol chod MAS v roku 2017 financovaný z príspevkov 
obcí určených na spolufinancovanie stratégie a z ďalších zdro-
jov. Kvôli nepriaznivej finančnej situácii museli byť na tento účel 
použité aj financie plánované na grantový program MAS.

Každodenný chod MAS zabezpečovali 4 pracovníčky:
 Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS
 Mgr. Ivana Kováčová, administratívna pracovníčka MAS
 Bc. Kristína Furmanová, administratívna pracovníčka MAS
 Elena Kubaliaková, finančná manažérka MAS

Chod MAS v roku 2017 zahŕňal predovšetkým:
 prevádzku Kancelárie MAS v Hrachove
 organizačné zabezpečenie zasadnutí orgánov MAS
 spravovanie financií určených na chod MAS
 opakované spracovanie a doplnenie žiadosti o schválenie stra- 
  tégie a udelenie štatútu MAS
 úpravu stratégie miestneho rozvoja na roky 2016 - 2023
 prípravu, realizáciu a vyúčtovanie projektov MAS
 koordináciu aktivít v rámci regionálneho značenia produktov 
 propagáciu a informovanosť o aktivitách a území MAS
 podporu a spoluprácu pri organizovaní podujatí 
 účasť na aktivitách Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota  
  a v Pracovnej skupine pre prístup CLLD 2014 - 2020 v rámci 
   IROP za Banskobystrický kraj

 spoluprácu s členmi a dobrovoľníkmi MAS, s partnerskými 
   MAS a ďalšími inštitúciami na regionálnej a národnej úrovni

Orgán MAS Dátum Miesto Počet 
účastníkov

Zhromaždenie 
členov MAS

23.05. Teplý Vrch 44 + 3*

27.06. Kociha 47 + 4*

Výbor MAS

20.01. Hrachovo 11 + 3*

23.05. Teplý Vrch 8 + 3*

19.06. Hrachovo 8 + 4*

28.12. Hrachovo 8 + 3*

Dozorná rada 23.02. Hrachovo 3 + 1*

Prehľad zasadnutí orgánov MAS v roku 2017

* pracovníčky MAS

Zasadnutie 
Zhromaždenia členov 
MAS na Teplom Vrchu
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Nedostatok financií sa podpísal aj pod to, že v roku 2017 nezor-
ganizovala MAS vo vlastnej réžii žiadne vzdelávacie a informačné 
podujatia. 
Napriek tomu sa podieľala na spoluorganizovaní troch aktivít - 20. 
júla to bolo pracovné stretnutie so zahraničnými študentmi SPU, 
24. novembra pripravila program exkurzie v území MAS, ktorý bol 
súčasťou seminára pre miestne akčné skupiny z Banskobystric-
kého kraja a 12. decembra spolupracovala na stretnutí k príprave 
regionálnych odbytových partnerstiev.
Okrem toho sa pracovníčky MAS zúčastnili ďalších troch konferen-
cií a školení zameraných na výmenu skúseností k rozvoju vidieka 
a aktuálne vyhlásené výzvy.

Vzdelávacie a informačné aktivity

Vysvetlivky: NSS MAS - Národná sieť slovenských MAS; SPU - Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre; NSRV - Národná sieť rozvoja vidieka SR; 
RA - Regionálna anténa; ViP BB - Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja; 
BBSK - Banskobystrický samosprávny kraj

Dátum Aktivita Miesto Organizátor

22.06.

Konferencia Prístup 
LEADER/CLLD a spolupráca 
MAS na Slovensku
- výmenou skúseností 
k rozvoju vidieka

Vígľaš NSS MAS

20.07.

Neformálne pracovné 
stretnutie Ex-ante 
hodnotenie stratégie 
CLLD MAS MALOHONT

Hrachovo MAS, 
SPU

27.-28.07.
Školenie pre MAS/VSP 
Implementácia CLLD 
(Výzva č. 21/PRV/2017)

Banská 
Bystrica NSRV

22.-24.11. Informačný seminár pre VSP 
Banskobystrického kraja

Banská Bystrica 
a MAS v kraji

RA NSRV, 
MAS

28.-29.11.

Konferencia Miestny rozvoj 
vedený komunitou - nástroj 
pre miestne komunity na 
vidieku

Banská 
Bystrica NSRV

12.12.
Regionálne stretnutie 
Príprava regionálnych 
odbytových partnerstiev

Hrachovo ViP BB, 
MAS

Prehľad vzdelávacích a informačných aktivít v roku 2017

Exkurzia v našej MAS počas informačného 
seminára - 24.11.2017



www.malohont.sk

14

Propagácia regiónu

Pracovníčky, členovia, dobrovoľníci MAS a regionálni výrobco-
via sa v roku 2017 zúčastnili niekoľkých propagačných podujatí 
v regióne i mimo neho. 
V letných mesiacoch prebiehal zber fotografií v rámci 5. ročníka 
fotosúťaže, ktorá bola vyhodnotená až začiatkom roka 2018. 
Dvor MAS v Drienčanoch a už tradičné Slovenské mitrovanie vo 
Veľkých Teriakovciach patrili medzi najvýznamnejšie podujatia, 
ktoré MAS organizovala v spolupráci s ďalšími organizáciami 
z regiónu a dobrovoľníkmi MAS.
Niektoré podujatia boli zároveň symbolicky podporené zo strany 
MAS, a to materiálne alebo finančne.

Turistický výstup 
na Slopovo

Prehľad prezentačných podujatí v roku 2017

Dátum Aktivita Miesto

22.04. Podpora účasti regionálnych výrobcov 
na podujatí Tradičná chuť jari Banská Bystrica

01.06. - 30.09. Fotosúťaž Malohont mojimi očami Hrachovo

08.07. Turistický výstup na Slopovo v spolupráci 
s Mikroregiónom Sinec-Kokavsko Klenovec

22.07. Dvor MAS na podujatí Dedina ožíva Drienčany

19.08. Účasť na výstave Agrokomplex 2017 Nitra

17.09. Podpora cyklistických pretekov 
Teatro Okolo Malohontu

Rim. Sobota 
a okolie

21.10. Slovenské mitrovanie 2017 Veľké Teriakovce

Dvor MAS v Drienčanoch 
na podujatí Dedina ožíva
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K zabezpečeniu publicity a informovanosti o činnosti MAS 
a o regióne Malohont vydala MAS niekoľko propagačných 
a informačných materiálov, ktoré boli distribuované medzi členov 
a obce MAS, ako aj účastníkov rôznych podujatí:
 Kalendár podujatí na rok 2017 (plagát) - 200  kusov
 výročná správa MAS za rok 2016 - 200  kusov
 odznaky rozhľadní Slopovo a Vŕšok - 2 x 200 kusov
 nástenný kalendár Farby Malohontu na rok 2018 - 150 kusov
 Kalendár podujatí na rok 2018 (plagát) - 300 kusov

Pracovníčky MAS sa okrem toho podieľali na príprave pod-
kladov a na grafickom návrhu propagačných materiálov pre obce 
a členov MAS, ktorí o to prejavili záujem:
 plagáty na podujatia - 18 kusov
 panoramatické tabule na Chorepu - 2 x 3 kusy
Okrem toho pravidelne aktualizovali aj nasledovné web stránky:

Vyhodnotenie fotosúťaže 
MAS na Agrokomplexe v Nitre

Slovenské mitrovanie 
vo Veľkých Teriakovciach

Dobrovoľníci MAS 
počas podujatia Slovenské mitrovanie

www.malohont.sk informácie o činnosti MAS

www.gemer-malohont.sk propagácia miestnych produktov so značkou 
regionálny produkt GEMER-MALOHONT

www.regionmalohont.sk
pravidelný prehľad podujatí v rámci 
prezentácie ponuky služieb v cestovnom 
ruchu v regióne Malohont a jeho okolí
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Finančná správa za rok 2017

Príjmy €

Zostatok z roku 2016 22 829,00
Členské príspevky za rok 2017
+ jednorázový príspevok nových členov 1 645,00

Príspevok 
obcí na

grantový program MAS za rok 2017 18 901,74

spolufinancovanie stratégie za rok 2017 18 901,74

Dotácia z BBSK na projekt Slovenské mitrovanie 2017 2 000,00

Dotácia z FPU na projekt Slovenské mitrovanie 2017 2 500,00

Príjem zo vstupného na podujatie Slovenské mitrovanie 2017 1 500,00
Dotácia z BBSK na projekt Propagácia značky regionálny 
produkt GEMER-MALOHONT 3 000,00

Príspevok z ÚPSVaR na mzdu administratívnej pracovníčky 
MAS (§54) 2 370,00

Príspevok za registráciu a používanie reg. značky 550,00

Dary od fyzických a právnických osôb 2 835,00

Ostatné príjmy z vlastnej činnosti 2 223,00

Príjmy spolu 79 255,48

BBSK - Banskobystrický samosprávny kraj
FPU - Fond na podporu umenia

Výdaje €
Grantový 
program 
MAS 2017

10 % na 11 projektov občianskych organizácií 1 900,00

10 % na 1 projekt mikroregiónu 700,00                                              

Realizácia projektu Slovenské mitrovanie 2016 7 915,00

Propagácia regionálnej značky GEMER-MALOHONT 3 544,00

Chod 
MAS

Personálne výdavky - pracovníčky MAS 40 798,00

Prevádzka kancelárie + internet 3 465,00

Údržba PC techniky 612,00

Kancelárske potreby 385,00

Poštovné 317,00
Stravné a občerstvenie pre Výbor MAS, 
Zhromaždenie členov MAS, zamestnancov 
a dobrovoľníkov MAS

1 776,00

Propagačné a informačné materiály 1 875,00

Propagačné podujatia (dvor MAS) 492,00
Budovanie zručností členov a pracovníkov MAS 
(semináre, konferencie, exkurzie) 97,00

Ostatné 
výdavky

Zabezpečenie exkurzie a seminára v MAS 
(v rámci vlastnej činnosti) 1 850,00
Ostatné výdavky 
(členské iným organizáciám, visačky a i.) 820,00

Bank. poplatky, poistenie rozhľadní a PC, kolky 788,00

Výdaje spolu 67 334,00

Zostatok v pokladni a na účte k 31.12.2017 11 921,00

Účtovná jednotka občianske združenie Miestna akčná skupi-
na MALOHONT účtuje v systéme podvojného účtovníctva pre 
občianske združenia. Kvôli prehľadnosti bola finančná správa za 
rok 2017 spracovaná ako prehľad príjmov a výdavkov.
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Podakovanie:

Finančná podpora:
• obce a mesto, zahrnuté do územia MAS: Babinec, Budikovany, 

Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Horné Zahorany, 
Hnúšťa, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske 
Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, 
Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rima-
vicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, 
Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské 
Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie 
Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný 
Skálnik, Zacharovce

• Banskobystrický samosprávny kraj
• Fond na podporu umenia

Spolupráca a odborná pomoc:
• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
• Pôdohospodárska platobná agentúra
• Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja
• VOKA Banská Bystrica - Regionálna anténa NSRV SR pre 
   Banskobystrický kraj
• Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra - Národná sieť rozvoja vidieka SR
• Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín
• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
• Centrum voľného času v Hnúšti
• Stredná odborná škola v Hnúšti

Za aktívnu účasť a dôveru ďakujeme členom aj nečlenom MAS, 
obciam, podnikateľom, občianskym združeniam, aktívnym kolek-
tívom i jednotlivcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k rea-
lizácii aktivít MAS a k šíreniu dobrého mena MAS. 

Zvonica v Drienčanoch
Foto: Rudolf Máté
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