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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, Pop roč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Bre-
zovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, 
Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce
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Záujem, motivácia, odhodlanie - to všetko niekedy nestačí, aby sa dostavil požadovaný 
úspech. 

Vážení priatelia, milí potenciálni prijímatelia podpory z Programu rozvoja vidieka SR ale-
bo Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci realizácie prístupu LEADER. 
Vidím vzácnu príležitosť vo využívaní možností získať pre naše projekty podporu tu, v na-
šom regióne, prostredníctvom miestnych ľudí. Snažím sa pozitívne pozerať do minulosti 
a s nádejou do budúcnosti. Avšak pravdupovediac, v poslednom čase sa mi to stále viac a 
viac nedarí. 

V roku 2016 som vo svojom príhovore pripomínala 10 spoločných rokov snahy o zmenu  
a rozvoj regiónu Malohont. Už vtedy som hovorila, že nás ubíja byrokracia, a dovolím si 
tvrdiť, že sa to rok čo rok stupňuje. Je nezmyselné, ak pre neschopnosť niekoho iného po-
stávame na mieste, mnohokrát len vlastnými silami udržujeme ambíciu niekam sa posunúť 
a sú nám pri tom kladené obrovské polená pod nohy. 

Chcem Vás vyzvať, aby ste nepovolili v úsilí a plánovaní aktivít a projektov, raz sa nám 
sto násobne vráti investovaný čas a námaha a my sa rozbehneme plnou parou a míľovými 
krokmi vpred. Budeme musieť dobehnúť stratené a vyrovnať náskok okolitých krajín. Preto 
Vám všetkým držím palce, ďakujem Vám za spoluprácu a prajem veľa odhodlania a elánu.

Ing. Oľga Maciaková
predsedníčka MAS MALOHONT

PÁR SLOV NA ÚVOD... 

Nádrž Teplý Vrch
Foto: Rudolf Máté
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MIESTNA AKČNÁ SKUPINA MALOHONT

Miestna akčná skupina (ďalej len MAS) MALOHONT je partnerstvo, ktoré vzniklo v roku 
2007 spojením územia obcí 3 susediacich mikroregiónov Rimava a Rimavica, Sinec - Ko-
kavsko a Teplý Vrch a pripojením ďalších 4 obcí v roku 2014. Združuje  obce, podnikateľov, 
občianske združenia a ďalších aktívnych jednotlivcov, ktorých spoločným cieľom je posil-
niť životaschopnosť regiónu Malohont skvalitnením života obyvateľov, zlepšením podmie-
nok pre podnikanie, zhodnotením miestneho potenciálu v cestovnom ruchu a spoluprácou.

právna forma: občianske združenie

dátum založenia: 13. marec 2007

počet obyvateľov: 28 547

počet obcí: 43

rozloha: 721,3 km2

K napĺňaniu spoločných cieľov prispieva MAS realizáciou stratégie miestneho rozvoja pri 
uplatňovaní princípov prístupu LEADER, ktorými sú napríklad partnerstvo všetkých sekto-
rov, spolupráca, rozhodovanie 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.

Dom na lúke
Foto: Ondrej Kresnye
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ĽUDIA V MAS

K decembru 2018 mala MAS MALOHONT 79 členov:
 29 členov - občianske združenia a  aktívni občania
 26 členov - zástupcovia obcí a  škôl 
 24 členov - podnikateľské subjekty

33%

30%

37%

Zastúpenie sektorov v  členskej základni MAS

občiansky

verejný

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

Mgr. Zuzana Študencová Obec Čerenčany

Elena Bútorová SHR Elena Bútorová Klenovec

Želmíra Lisičanová o.z. Striežovské zvony Striežovce

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

Výbor MAS (výkonný orgán):

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. Spoločným strategickým cieľom miestnych aktérov, ktorí  
v regióne žijú a pôsobia, je posilnenie životaschopnosti regiónu Malohont skvalitnením 
života obyvateľov, zlepšením podmienok pre podnikanie, zhodnotením miestneho poten-
ciálu v cestovnom ruchu a spoluprácou. Tento cieľ dosiahne MAS prostredníctvom napĺ-
ňania 3 priorít:

Prehľad priorít stratégie miestneho rozvoja 2016 – 2023 k  13.12.2018

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 atrakcií, rozvoj 
ubytovacích a  relaxačných služieb, marketing  

a spolupráca v cestovnom ruchu
620 000,00

     Spolu 3 450 437,62

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

Opätovne upravená stratégia 
miestneho rozvoja
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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 mimovládnych organizácií  
   v súlade s prioritami stratégie (= projekty v rámci stratégie)
 522 984,62 € na prevádzku MAS, informovanosť a propagáciu MAS (= chod MAS a animá- 
   cie)
Napriek tomu v roku 2018 nedošlo k začatiu implementácie stratégie. S vyhlásením prvých 
výziev sa počíta až v roku 2019.

Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP

85%
15%

projekty v rámci stratégie

chod MAS a animácie

Zdroje na projekty v rámci stratégie 
podľa sektorov

49%

51%

verejný

súkromný a občiansky

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

Aktivity v roku 2018 súvisiace so stratégiou miestneho rozvoja

Dátum Aktivita Zodpovedný subjekt

19.02. Predloženie ŽoNFP na chod MAS MAS

28.02. Predloženie ŽoNFP na animácie MAS

18.04. Rozhodnutie o schválení ŽoNFP na chod MAS 
(s účinnosťou od 25.05.2018) MPRV SR

24.04. Doplnenie č. 1 ŽoNFP na animácie MAS

16.05. Doplnenie č. 2 ŽoNFP na animácie MAS

16.06. Rozhodnutie o schválení ŽoNFP na animácie 
(s účinnosťou od 09.11.2018) PPA

06.07. Predloženie ŽoNFP na implementáciu stratégie CLLD 
(časť IROP) MAS

05.09. Doplnenie ŽoNFP na implementáciu stratégie CLLD 
(časť IROP) MAS

14.12. Aktualizácia stratégie CLLD, verzia 1.3 MAS
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REGIONÁLNE ZNAČENIE PRODUKTOV

Do zoznamu výrobkov so značkou regionálny produkt GEMER-MALOHONT v roku 2018 pri-
budli drevené lyžice a lyžičky, osúchy a chlebíky, med, Muránske buchty, zelenina, surové 
kravské mlieko, osivá obilnín a strukovín.
Rozhodla o tom Certifikačná komisia na základe posúdenia žiadostí, ktoré boli predlože-
né v rámci štvrtej výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky. Zároveň 
schválila obnovenie certifikátov pre dvoch výrobcov, ktorí získali regionálnu značku v roku 
2016.

Certifikáty o udelení a obnovení platnosti regionálnej značky boli výrobcom odovzdané 
začiatkom septembra. Okrem oprávnenia k používaniu značky ich zároveň zaväzujú k ozna-
čovaniu certifikovaných produktov, resp. predajných miest.
Pri tejto príležitosti prebehlo aj podpísanie zmluvy o spolupráci v oblasti regionálneho 
značenia na území regiónu Gemer-Malohont. Partnermi Miestnej akčnej skupiny MALO-
HONT sa stali miestne akčné skupiny Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron, MAS Ce-
rovina, VSP Južný Gemer a VSP Stredný Gemer.

V apríli podporila MAS účasť vybraných regionálnych výrobcov na farmárskom trhu Tra-
dičná chuť jari v Banskej Bystrici a v auguste organizačne zabezpečila ich účasť na výstave 
Agrokomplex v Nitre.
V septembri pracovníčky MAS zabezpečili prezentáciu a ochutnávku regionálnych produk-
tov  na Výstave ovocia, zeleniny, okrasných rastlín, zvierat a produktov v Rimavskej Sobote.
Koncom januára bola spracovaná žiadosť o poskytnutie dotácie z VZN BBSK č. 33/2017 na 
podporu propagácie regionálnych produktov na rok 2018, ktorá bola schválená.

Zasadnutie Certifikačnej komisie v Hrachove - 09.08.2018

Odovzdávanie certifikátov Podpis zmluvy o spolupráci 
vo Veľkých Teriakovciach - 06.09.2018
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Názov projektu: Regionálny produkt GEMER-MALOHONT  
- propagácia značky

Predkladateľ projektu: MAS MALOHONT

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

Vlastné zdroje MAS: 488 € + ďalšie výdavky, ktoré nie sú v rámci 
uvedeného VZN BBSK oprávnené

Hlavným cieľom projektu bolo podporiť regionálne značenie miestnych produktov v re-
gióne Gemer-Malohont prostredníctvom zlepšenia propagácie značky regionálny produkt 
GEMER-MALOHONT. K naplneniu uvedeného cieľa prispela MAS MALOHONT realizáciou 
nasledovných aktivít:
1. Grafický návrh a tlač letáku o regionálnych produktoch
2. Príprava a spracovanie článkov/rozhovorov s regionálnymi výrobcami 
3. Zhotovenie produktových fotografií regionálnych produktov
4. Grafický návrh a zhotovenie prenosných informačných tabúľ 
5. Dotlač nálepiek a visačiek s logom regionálnej značky

Hlavnými aktivitami projektu boli vydanie letáku o regionálnych produktoch a spracovanie 
článkov s regionálnymi výrobcami.
Leták o regionálnych produktoch bol spracovaný vo forme skladačky (formát A4 zlože-
ný na formát A7), čím vznikol praktický propagačný materiál veľkosti vhodnej do vrecka,  
z ktorého bolo vydaných 1 000 kusov.
V rámci druhej aktivity bolo zrealizovaných 25 rozhovorov, ktoré boli v priebehu mesiacov 
október - december spracované do článkov. Od konca decembra 2018 boli jednotlivé člán-
ky postupne zverejňované na web stránke regionálnej značky www.gemer-malohont.sk.

Leták o regionálnych produktoch Zhotovenie produktových fotografií
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Med z Hrnčiarskej Vsi
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GRANTOVÝ PROGRAM MAS 
REGIÓN OBČANOM - OBČANIA REGIÓNU

V rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja 2016 - 2023 vyhlásia MAS po roč-
nej prestávke 13.07.2018 v poradí už 8. ročník grantového programu. Výzva č.  03/GP/
MAS/2018 bola určená predovšetkým na podporu nápadov občianskych organizácií, a to 
vo výške od 500 do 1 500 € v nasledovných oblastiach:
1. Historické a kultúrne dedičstvo regiónu
2. Miestne produkty a špeciality
3. Vidiecky cestovný ruch

Do termínu uzávierky na predkladanie projektov (20.08.2018) prijala a zaregistrovala MAS 
MALOHONT 6 projektov, pričom všetky z nich splnili podmienky administratívnej kontroly 
a postúpili do ďalšieho hodnotenia.
V rámci bodového hodnotenia, ktoré vykonala Výberová komisia MAS 13.09.2018, získalo 
všetkých 6 projektov potrebný počet bodov. Keďže celková požadovaná suma vo všetkých 
projektoch bola nižšia ako rozpočet výzvy (10 000,00 €), Výberová komisia MAS schválila 
všetky z nich v plnej výške 8 625,00 €. V prípade jedného projektu nedošlo k podpísaniu 
zmluvy (Občianske združenie VALGATA).
Schválené projekty musia byť zrealizované do 31. augusta 2019.

Predkladateľ projektu Názov projektu Schválený 
príspevok

Občianske  združenie 
OZVENY Hrachovo Kniha receptov „Slivkové maškrty“ 1 500,00 €

Šanca pre Dražice Pôstne jedlá MALOHONTU... 1 500,00 €

Čerienka Čerenčany Vlakom po Malohonte 1 425,00 €

Občianske združenie 
VALGATA Drienčany Voda nad zlato 1 500,00 €

Základná organizácia Slovenského 
zväzu záhradkárov Sušany Sušianske recepty starých mám 1 500,00 €

OZ OTVORENOSŤ Hnúšťa Odetí do lásky k folklóru 1 200,00 €

Spolu 8 625,00 €
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SIEŤOVANIE A SPOLUPRÁCA

Výmena skúseností, presadzovanie potrieb MAS a spolupráca na konkrétnych aktivitách  
s inými miestnymi akčnými skupinami a organizáciami pôsobiacimi v oblasti rozvoja vidie-
ka tvorí dôležitú súčasť činnosti MAS.

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 2018 presadzovali najmä:
 upravenie hodnoty pracovného miesta v podnikateľských projektoch podporovaných cez

IROP, čoho výsledkom je akceptovanie polovičného úväzku pracovného miesta (pri výške 
príspevku do 25 000 €)
 zjednodušenie podmienok pre MAS a konečných prijímateľov cez pripomienkovanie 
   metodických materiálov, príručiek a usmernení 
 riešenie problémov s pozastavením preplácania žiadostí o platbu v rámci chodu MAS

Prostredníctvom manažérky MAS, ktorá zastupuje miestne akčné skupiny Banskobystrické-
ho 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 3

Pracovná skupina pre prístup CLLD 2014 - 2020 
v rámci IROP MPRV SR 1

Predmetom rokovania a mailovej komunikácie pracovnej skupiny v rámci PRV bolo najmä: 
 pripomienkovanie nezrovnalostí a problémov v  procesoch verejného obstarávania  
   v rámci PRV
 predstavenie možností podpory MAS v NSK a BBSK
 zhodnotenie aktuálneho stavu implementácie LEADER/CLLD v BB kraji

Osobné rokovanie a mailová komunikácia v rámci pracovnej skupiny IROP bola zameraná 
predovšetkým na pripomienkovanie dokumentácie k procesom implementácie stratégie  
v rámci IROP.

Okrem toho má MAS svoje zastúpenie aj vo Výbore pre rozvoj okresu Rimavská Sobota,  
v ktorej spolurozhodovala o podpore projektov obcí, podnikateľov a občianskych organi-
zácií z finančných prostriedkov vyčlenených na Akčný plán rozvoja okresu Rimavská So-
bota.
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ĎALŠIE AKTIVITY A PROJEKTY

Názov projektu: Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni

Predkladateľ projektu: Centrum vzdelávania neziskových organizácií

Partner projektu: Vidiecky parlament na Slovensku

Neformálni partneri projektu:
MAS MALOHONT, 

MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo, 
VSP Hontiansko-Dobronivské

Doba realizácie projektu: apríl 2018 - september 2019

V projekte pôsobia dve pracovníčky MAS - Elena Kubaliaková ako líder 50+ a Kristína Fur-
manová ako regionálny koordinátor.
Účelom projektu je zlepšenie verejných politík v oblasti zamestnávania 50+ na regionálnej 
úrovni. Projekt má 2 špecifické ciele:
1. Koncepcia zamestnávania 50+ na regionálnej úrovni tvorená a akceptovaná kľúčovými  
    aktérmi
2. Posilnené regionálne partnerstvo pri nastavení podmienok pre zamestnancov 50+ na 
     regionálnej úrovni
Projekt sa realizuje prostredníctvom jednej hlavnej aktivity - Procesy, systémy a politiky  
v oblasti zamestnávania 50+ v regióne a má 3 podaktivity:
1. Analýza východiskového stavu zamestnávania 50+ v regióne
2. Hodnotenie súčasného stavu
3. Tvorba stratégie zamestnávania 50+ na lokálnej úrovni

Aktivity v rámci projektu na území MAS MALOHONT v roku 2018

Dátum: Názov aktivity:

12.06. Predstavenie projektu Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni

15.-16.8. a 26.09. Bezplatné personálne audity pre ľudí vo veku 50+

03.10. Stretnutie so zamestnávateľmi - Workshop „Zamestnávanie ľudí 
50+“ a manažérsky tréning na tému „Vyjednávanie“

14.11. Vyhodnotenie personálnych auditov

Predstavenie projektu Zamestnávanie 50+ 
na regionálnej úrovni

Personálny audit 
pre ľudí vo veku 50+
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Zoznam projektov vypracovaných pre subjekty z územia MAS

Názov 
projektu Žiadateľ Program 

podpory
Dátum 

predloženia

Požadovaná/
schválená 

výška 
príspevku

Stav žiadosti

Rekonštrukcia 
a modernizá-
cia hasičskej 
zbrojnice 
Drienčany

Obec 
Drienčany

Výzva 
č. VI. P 
HaZZ 
2018

03.04.2018 30 000,00 €/ 
30 000,00 € schválená

Rekonštrukcia 
a modernizá-
cia hasičskej 
zbrojnice 
Kokava nad 
Rimavicou

Obec 
Kokava nad 
Rimavicou

03.04.2018 29 955,00 €/ 
29 955,00 € schválená

Cyklotrasa 
Rimavská 
zelená cesta 
- prípravná 
a projektová 
dokumentácia

Mikroregión 
Rimava 

a Rimavica

Akčný 
plán 

rozvoja 
okresu 

Rimavská 
Sobota

14.09.2018 35 000,00 €/ 
35 000,00 € schválená

Rozšírenie 
a skvalitnenie 
služieb sta-
vebnej firmy 
BAU TRADE

Mgr. Grigorij 
Šamin 

- BAU TRADE 
Hnúšťa

14.09.2018 80 000,00 €/ 
0,00 € neschválená

Rozšírenie 
výroby sto-
lárskej firmy 
EUROWOOD 
PLUS, s.r.o.

EUROWOOD 
PLUS, s.r.o., 
Čerenčany

17.09.2018 40 000,00 €/ 
0,00 € neschválená

Schody 
do sveta 
Dobšinského 
rozprávok

Cirkevný 
zbor ECAV 

na Slovensku 
Drienčany

VZN BBSK 
č. 

31/2015
30.11.2018 10 00,00 €/ 

5 000,00 € schválená

Spolu 224 955 €/ 
99 955 €
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CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY (MAS) 

So schválením stratégie a udelením štatútu MAS boli pre MAS v rámci stratégie schválené 
finančné prostriedky vo výške 397 468,31 € na každodenný chod MAS. O tieto finančné 
prostriedky sa však MAS musela uchádzať osobitnou žiadosťou.
Každodenný chod MAS v roku 2018 zabezpečovali 4 pracovníčky (v prepočte na 3 pracov-
né úväzky): 
 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 2018 zahŕňal predovšetkým:
 prevádzku Kancelárie MAS v Hrachove
 organizačné zabezpečenie zasadnutí orgánov MAS
 spravovanie financií určených na chod MAS
 podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na chod MAS, animácie a implemen- 
   táciu stratégie CLLD
 podanie 2 žiadostí o platbu v rámci chodu 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 Výboru pre rozvoj okresu Rimavská Sobota, krajského združenia MAS  
   a v pracovných skupinách LEADER/CLLD
 spoluprácu s členmi a dobrovoľníkmi MAS, s partnerskými MAS a ďalšími inštitúciami na  
   regionálnej a národnej úrovni

Prehľad zasadnutí orgánov MAS v roku 2018

Orgán MAS Dátum Miesto Počet 
účastníkov

Zhromaždenie členov MAS    
23.03. Veľké Teriakovce 54 + 4*

13.12. Rimavské Zalužany 47 + 4*

Výbor MAS

13.03. Hrachovo 8 + 4*

14.06. Hrachovo 8 + 4*

06.11. Hrachovo 8 + 4*

Dozorná rada 07.03. Hrachovo 3 + 1*

* pracovníčky MAS
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VZDELÁVACIE A INFORMAČNÉ AKTIVITY

V roku 2018 zorganizovala MAS vo svojich priestoroch školenie k verejnému obstaráva-
niu v podmienkach PRV 2014 - 2020. Okrem toho sa podieľala na spoluorganizovaní ne-
formálneho pracovného stretnutia so zahraničnými študentmi SPU, ktoré sa uskutočnilo  
24. júla v Hrachove.
Pracovníčky MAS sa v priebehu roka zúčastnili aj ďalších 3 konferencií a 3 školení zame-
raných na výmenu skúseností v oblasti rozvoja vidieka, informačný systém ITMS2014+  
a aktuálne vyhlásené výzvy.

Návšteva zahraničných študentov SPU Neformálne pracovné stretnutie 
Očakávania členov MAS od CLLD do roku 2023

Prehľad vzdelávacích a informačných aktivít v roku 2018

Dátum Aktivita Miesto Organizátor

10.04. Seminár Zákon o ochrane osobných údajov 
v kontexte PRV 2014 - 2020 Banská Bystrica RA NSRV

19.04. Školenie k Výzve na implementáciu stratégie CLLD Nitra MPRV SR

31.05. Školenia k spracovaniu žiadosti o platbu 
v systéme ITMS

Banská Bystrica, 
Bratislava

RA NSRV, 
MPRV SR

05.- 06.06. Medzinárodná konferencia Význam prístupu 
LEADER v rozvoji vidieka a jeho budúcnosť Dudince NSS MAS, 

RA NSRV

26.06. Školenie k verejnému obstarávaniu v  podmienkach 
PRV 2014 - 2020 Hrachovo MAS

12.07. Seminár Zákon o verejnom obstarávaní v kontexte 
implementácie projektov PRV SR 2014 - 2020 Zvolen RA NSRV

24.07. Neformálne pracovné stretnutie 
Očakávania členov MAS od CLLD do roku 2023 Hrachovo MAS, SPU

18.-19.09. Školenie ITMS2014+ vo verejnej a neverejnej časti Nitra NSRV

22.-23.10. Konferencia Postupy pre MAS v rámci stratégie 
CLLD Jasná NSRV

12.12.
Konferencia Projekty spolupráce ako možnosti 

rozvoja vidieka v rámci implementácie CLLD 
a výmena skúseností

Stará Turá NSS MAS, 
NSRV, NSK
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Slovenské mitrovanie
Foto: Peter Poboček
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PROPAGÁCIA REGIÓNU

Pracovníčky, členovia, dobrovoľníci MAS a regionálni výrobcovia sa v roku 2018 zúčastnili 
niekoľkých propagačných podujatí v regióne i mimo neho.
Koncom januára sa uskutočnila výstava fotografií fotosúťaže z roku 2017. V letných mesia-
coch už prebiehal zber fotografií v rámci jej 6. ročníka, ktorý bol vyhodnotený v decembri 
2018.
Dvor MAS v Klenovci a už tradičné Slovenské mitrovanie vo Veľkých Teriakovciach patrili 
medzi najvýznamnejšie podujatia, ktoré MAS organizovala v spolupráci s ďalšími organizá-
ciami z regiónu a dobrovoľníkmi MAS.
Novinkou bola prezentácia regionálnych produktov spojená s ich ochutnávkou na Výstave 
ovocia, zeleniny, okrasných rastlín, zvierat a produktov koncom septembra v Rimavskej 
Sobote. 
Niektoré podujatia boli zároveň symbolicky podporené zo strany MAS, a to materiálne ale-
bo finančne.

Prehľad prezentačných podujatí v roku 2018

Dátum Aktivita Miesto

25.01. Vernisáž výstavy fotosúťaže 
Malohont mojimi očami 2017 Hrachovo

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

04.06. - 30.09. Fotosúťaž Malohont mojimi očami 2018 Hrachovo

22. - 23. 06. Dvor MAS na podujatí Klenovská rontouka Klenovec

19.08. Podpora účasti regionálnych výrobcov 
na výstave Agrokomplex 2018 Nitra

28.09.
Prezentácia regionálnych produktov 

na Výstave ovocia, zeleniny, okrasných rastlín, 
zvierat a produktov

Rim. Sobota

20.10. Slovenské mitrovanie 2018 V. Teriakovce

12.12. Vernisáž výstavy fotosúťaže 
Malohont mojimi očami 2018 Hnúšťa

Vernisáž výstavy fotografií fotosúťaže 
Malohont mojimi očami v Hnúšti

Dobrovoľníci vo dvore MAS 
na Klenovskej rontouke
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Dobrovoľníci MAS na podujatí Slovenské mitrovanie

Slovenské mitrovanie vo Veľkých Teriakovciach

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:
 výročná správa MAS za rok 2017 - 150  kusov
 nástenný kalendár Farby Malohontu na rok 2019 - 160 kusov
 Kalendár podujatí na rok 2019 (plagát) - 200 kusov
Pracovníčky MAS sa okrem toho podieľali na príprave podkladov a na grafickom návrhu 
propagačných materiálov pre obce a členov MAS, ktorí o to prejavili záujem:
 plagáty na podujatia - 13 kusov
Okrem toho pravidelne aktualizovali nasledovné web stránky:

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

Prezentácia regionálnych produktov 
na Výstave ovocia, zeleniny, okrasných 
rastlín, zvierat a produktov v Rim. Sobote 
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FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2018

Príjmy €

Zostatok z roku 2017 11 921,00

Členské príspevky za rok 2018 + jednorazový príspevok nových členov 1 500,00

Príspevok 
obcí na

grantový program MAS za rok 2018 18 921,00

spolufinancovanie stratégie za rok 2018 18 921,00

Príspevok na Chod MAS z IROP (ŽoP č.1) 21 572,73

Dotácia z BBSK na projekt propagácia regionálnej značky GEMER-MALOHONT 3 000,00

Dotácia z BBSK na projekt Slovenské mitrovanie 2018 800,00

Dotácia z FPU na projekt Slovenské mitrovanie 2018 3 000,00

Príjem zo vstupného na podujatie Slovenské mitrovanie 2018 1 500,00

Príspevok z ÚPSVaR na mzdu administratívnej pracovníčky MAS (§ 54) 2 889,85

Príspevok za registráciu a používanie regionálnej značky GEMER-MALOHONT                                                                 530,00

Dary od fyzických a právnických osôb 2 500,00

Ostatné príjmy z vlastnej činnosti 356,00

Preklenovací úver 5 970,85

Príjmy spolu 93 382,43

Výdaje €

Grantový program MAS 2018 (90 % na 5 projektov občianskych organizácií) 6 412,00

Realizácia projektu Slovenské mitrovanie 2018 7 500,00

Propagácia regionálnej značky GEMER-MALOHONT 3 488,00

Chod
MAS

Personálne výdavky - pracovníčky MAS + Výberová komisia MAS 48 793,72

Prevádzka kancelárie + internet 3 850,00

PC technika a fotoaparát 4 804,30

Cestovné náhrady zamestnancov MAS 1 695,20
Paušálne výdavky (vedenie účtovníctva a agendy personalistiky, miezd, 
zabezpečenie VO, údržba PC, stravné poukážky, kancelárske potreby, 
školenia, bankové poplatky, občerstvenie na zasadnutia orgánov MAS)

8 001,39

Animácie Informačné a propagačné materiály + mediálne výstupy 1 365,20
Ostatné 
výdavky Záväzky + mzdy 12/2017, mzdy ÚPSVaR (§54), poistné rozhľadne a iné 12 573,11

Výdaje spolu 98 482,92

Zostatok v pokladni a na účte k 31.12.2018 -  5 100,49

Účtovná jednotka občianske združenie Miestna akčná skupina MALOHONT účtuje v sys-
téme podvojného účtovníctva pre občianske združenia. Kvôli prehľadnosti bola finančná 
správa za rok 2018 spracovaná ako prehľad príjmov a výdavkov.
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POUŽITÉ SKRATKY

BBSK  Banskobystrický samosprávny kraj

FPU  Fond na podporu umenia

IROP  Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020

MAS  miestna akčná skupina

MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

NSK  Nitriansky samosprávny kraj

NSRV SR  Národná sieť rozvoja vidieka SR

NS MAS SR Národná sieť miestnych akčných skupín SR

PPA  Pôdohospodárska platobná agentúra

PRV  Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

RA  Regionálna anténa 

SPU  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

ViP BB  Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja

VSP  verejno-súkromné partnerstvo 

VZN  všeobecne záväzné nariadenie

ŽoNFP  žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Chýli sa súmrak jesenný prediera sa cez strom zlátený
Foto: Michaela Tiralová
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POĎAKOVANIE 

Finančná podpora:
 obce a mesto, zahrnuté do územia MAS: Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drien-

čany, Ďubákovo, Horné Zahorany, Hnúšťa, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrn-
čiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, 
Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Pada-
rovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Sel-
ce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, 
Vyšný Skálnik, Zacharovce
 Európsky fond regionálneho rozvoja
 Banskobystrický samosprávny kraj
 Fond na podporu umenia 

Spolupráca:
 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
 Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron
 MAS Cerovina
 VSP Južný Gemer
 VSP Stredný Gemer
 Mikroregión Rimava a Rimavica
 Mikroregión Sinec-Kokavsko
 Mikroregión Teplý Vrch

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

Jeseň v sadoch Lipovských
Foto: Michaela Tiralová
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