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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 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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Vážení priatelia, 

Dnes som čítala motivačný citát: „Ak Ti dnes bude volať Tvoja minulosť, nedvíhaj to, už Ti 
nemá čo nového povedať“. Napriek tomu si pohľad do minulosti dovolím, a to pri príležitos
ti 30 rokov od vzniku programu LEADER v Európskej únii. Je to vek plný kreativity, rozvoja, 
elánu a odhodlania. Za toto obdobie (aj keď u nás ešte stále len v začiatkoch) sa spoločnými 
silami na troch základných pilieroch spolupráce dosiahlo mnoho. Naša MASka funguje od 
roku 2007 a pre celú krajinu Slovenska má čo ukázať. Za jej výsledky sa nemusíme hanbiť. 

Takto pred rokom som písala hodnotenie roka 2019 a už vtedy sme vedeli, že rok 2020 
bude naozaj náročný. Do činnosti a  aktivít MAS zasiahla koronakríza, ale najmä výrazné 
oneskorenie zazmluvnenia druhej časti finančných zdrojov na chod MAS, s ktorým súvi
selo aj oneskorenie preplatenia personálnych a prevádzkových výdavkov MAS, čím sme 
nemali dostatok financií ani na propagačné materiály či podujatia. V kancelárii MAS nastali 
aj personálne zmeny  po odchode na materskú dovolenku náš tím posilnili dve odborné 
pracovníčky. Aj napriek prekážkam, sme vyhlásili  dokopy 6 výziev na predkladanie projek
tov pre obce aj podnikateľov, takže realizácia stratégie v rámci PRV sa napokon rozbehla  
a ku koncu roka nám bola konečne schválená aj realizácia stratégie v rámci IROP. Posky
tovali sme množstvo konzultácií, rád a zúčastňovali sme sa online školení či webinárov. 
Zrealizovali sme grantový program MAS pre malé obce, v rámci ktorého budú projekty rea
lizované v roku 2021 a v neposlednom rade sme sa zapojili do príprav strategických doku
mentov na programové obdobie 2021  2027. 

Týchto pár úvodných slov ukončím ďalším citátom Nikoly Teslu: „Súčasnosť je ich; budúc
nosť, pre ktorú som naozaj pracoval, je moja.“ Preto pevne verím, že naša spoločná práca 
sa v budúcnosti preukáže a za ňu Vám všetkým veľmi pekne ďakujem. 

Ing. Oľga Maciaková, predsedníčka MAS MALOHONT
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PÁR SLOV NA ÚVOD... 

Strom do srdca pôdy hlboko mocne 
vrastený, do červeného šatu odetý

Foto: Michaela Tiralová
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MIESTNA AKČNÁ SKUPINA MALOHONT

Miestna akčná skupina (ďalej len MAS) MALOHONT vznikla v roku 2007 spojením územia 
obcí 3 susediacich mikroregiónov Rimava a Rimavica, SinecKokavsko a Teplý Vrch a pripo
jením ďalších 4 obcí v roku 2014. Spája samosprávy, podnikateľov, občianske organizácie  
a aktívnych ľudí, ktorí sa spoločnými silami snažia meniť život v regióne Malohont a jeho 
okolí k lepšiemu.

právna forma: občianske združenie

dátum založenia: 13. marec 2007

počet obcí: 43

počet obyvateľov: 27 584

rozloha: 721,3 km2

Podporujeme projekty v regióne
Podieľame sa na rozvoji regiónu Malohont prostredníctvom podpory projektov 
zameraných na skvalitnenie života obyvateľov, zlepšenie podmienok pre podni
kanie a zhodnotenie miestneho potenciálu v cestovnom ruchu.

Rozvíjame cestovný ruch
Prispievame k rozvoju cestovného ruchu v regióne Malohont a jeho okolí, a to 
investíciami do infraštruktúry cestovného ruchu, spoluprácou a prezentáciou me
nej známych, ale malebných zákutí nášho regiónu.

Podporujeme regionálne produkty
Pomáhame zviditeľniť miestne poľnohospodárske, potravinárske a remeselné 
produkty i ľudí, ktorí ich v regióne GemerMalohont s láskou a úctou k tradíciám 
vyrábajú.

Ranný prízemný mráz na Maginhrade
Foto: Michal Tvrdoň



06

K decembru 2020 mala MAS MALOHONT 78 členov:
 29 členov  zástupcovia obcí a škôl (verejný sektor)
 23 členov  podnikateľské subjekty (podnikateľský sektor)
 26 členov  občianske združenia a aktívni občania (občiansky sektor)

37%

30%

33%

Zastúpenie sektorov v  členskej základni MAS

občiansky

verejný

podnikateľský

Manažérka MAS Ing. Miroslava Vargová

Administratívna pracovníčka 
(do apríla 2020) Mgr. Ivana Kováčová

Odborné administratívne asistentky 
(od júla 2020)

RNDr. Irena Krokošová 
Ing. Elena Jankovičová

Ekonomická manažérka Elena Kubaliaková

Ján Matej Obec Ožďany

Elena Bútorová SHR Elena Bútorová Klenovec

Martina Hiblerová o.z. OZ BÁNE Potok

Ing. Oľga Maciaková, predsedníčka MAS Mesto Hnúšťa

PhDr. Zuzana Študencová Obec Čerenčany

Peter Švoňava Obec Drienčany

Ondrej Knechta Obec Hrachovo

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

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

Ing. Július Šimon VINOGOLD s.r.o. Padarovce

Ing. Vladimír Šándor o.z. Dobrovoľný hasičský zbor Teplý Vrch

Miloš Očenáš (do júna 2020) Slovenský zväz chovateľov ZO Čerenčany

Daniela Spodniaková (od júna 2020) o.z. CIDYUM Lehota nad Rimavicou

Mgr. Stanislava Zvarová o.z. RODON Klenovec

Ingrid Palatinusová o.z. Šanca pre Dražice

Výbor MAS (výkonný orgán):

Dozorná rada (kontrolný orgán):

Zamestnanci MAS:

ĽUDIA V MAS
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Spoločným cieľom miestnych aktérov je posilnenie životaschopnosti regiónu Malohont 
skvalitnením života obyvateľov, zlepšením podmienok pre podnikanie, zhodnotením miest-
neho potenciálu v cestovnom ruchu a spoluprácou.
K jeho napĺňaniu prispieva MAS realizáciou stratégie miestneho rozvoja na roky 2016  
2023 (ďalej len stratégia) pod názvom Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším 
mottom, a to pri uplatňovaní princípov prístupu LEADER, ktorými sú napríklad partnerstvo 
všetkých sektorov, 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.

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 ubytova
cích a relaxačných služieb, marketing 

a spolupráca v cestovnom ruchu
620 000,00

     Spolu 3 450 437,62

Od roku 2017 má MAS schválenú finančnú podporu vo výške 3 450 437,62 € v rámci 
programového obdobia 2014  2020, a to na základe Rozhodnutia PPA o schválení straté
gie a udelení štatútu MAS (s účinnosťou od 05.12.2017). Táto finančná podpora pozostáva  
z niekoľkých častí, o ktoré sa musela MAS uchádzať prostredníctvom osobitných žiadostí/
projektov.

STRATÉGIA ROZVOJA ÚZEMIA MAS 2016 - 2023

Priority stratégie k 31.12.2020

Štruktúra schválených financií na realizáciu stratégie

Suma (€) Účel a zdroj financovania Suma (€) Podpis zmluvy

Projekty v rámci  
stratégie CLLD 2 927 453,00

Projekty financované z PRV 1 668 453,00 28.09.2018

Projekty financované z IROP 1 259 000,00 12.02.2021

Chod MAS 
a animácie 522 984,62

Chod MAS (IROP) 397 468,31 21.05.2018 
26.08.2020

Animácie (PRV) 125 516,31 28.09.2018

Spolu 3 450 437,62
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MAS mohla začať s vyhlasovaním výziev na predkladanie projektov až po podpise prísluš
ných zmlúv a po vytvorení administratívnych a technických podmienok pre ich vyhlaso
vanie zo strany MPRV SR, resp. PPA a MIRRI SR.
V rámci IROP to bolo miestnym akčným skupinách umožnené od februára 2019 a v rámci 
PRV od júna 2019 po zaškolení zamestnancov MAS do práce v neverejnej časti ITMS2014+. 
MAS MALOHONT vyhlásila prvú výzvu na predkladanie projektov v rámci PRV 6. júna 2019 
a v rámci IROP až v roku 2021, nakoľko žiadosť MAS na implementáciu stratégie CLLD  
v rámci IROP bola v roku 2019 zamietnutá. MAS ju opätovne predložila v roku 2020  
a k podpisu zmluvy medzi MAS a MIRRI SR došlo až vo februári 2021.
Aj z uvedeného dôvodu je stav čerpania financií ku koncu roka 2020 nedostatočný až alar
mujúci.

Aktivity v roku 2020 súvisiace so stratégiou

Dátum Aktivita Zodpovedný subjekt

23.01. Doplnenie ŽoNFP na chod MAS II MAS

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

08.06. Doplnenie ŽoNFP na implementáciu stratégie CLLD 
(časť IROP) č. 1 MAS

13.07. Rozhodnutie o schválení ŽoNFP na chod MAS II MIRRI SR

07.09. Doplnenie ŽoNFP na implementáciu stratégie CLLD 
(časť IROP) č. 2 MAS

26.10. Doplnenie ŽoNFP na implementáciu stratégie CLLD 
(časť IROP) č. 3 MAS

24.11. Rozhodnutie o schválení ŽoNFP na implementáciu 
stratégie CLLD (časť IROP) MIRRI SR

Celkové čerpanie financií v rámci stratégie k 31.12.2020

Schválená suma 
(€)

Preplatená 
suma (€) Čerpanie

Projekty 
v rámci 
stratégie 
CLLD

Projekty financované z PRV 1 668 453,00 0,00 0,0 %

Projekty financované z IROP 1 259 000,00 0,00 0,0 %

Spolu 2 927 453,00 0,00 0,0 %

Chod MAS 
a animácie

Chod MAS (IROP) 397 468,31 153 790,46 38,7%

Animácie (PRV) 125 516,31 0,00 0,0 %

Spolu 522 984,62 153 790,46 29,4 %

Spolu 3 450 437,62 153 790,46 4,5 %
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VÝZVY NA PREDKLADANIE PROJEKTOV
Miestna akčná skupina MALOHONT vyhodnotila v roku 2020 prvú výzvu na predkladanie 
projektov, ktorá bola vyhlásená v predchádzajúcom roku v rámci podopatrenia 7.4 Pod-
pora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných 
služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infra
štruktúry. 
S ohľadom na výsledky odborného hodnotenia a výšku finančných prostriedkov vyčlene
ných na výzvu (200 000 €) Výberová komisia MAS navrhla na schválenie 2 z 5 predlože
ných projektov s celkovou požadovanou sumou 196 080,54 €. Ďalší projekt v poradí nebol 
schválený kvôli nedostatku finančných prostriedkov vo výzve a v prípade ďalších dvoch 
projektov bol vydaný návrh na zastavenie konania z dôvodu späťvzatia projektov. Všetky 
projekty boli spolu so záverečnou správou zaslané na kontrolu na PPA, ktorá ku koncu roka 
2020 o nich ešte nerozhodla.

Informácie o výzvach vyhlásených v roku 2019

Výzva Dátum 
vyhlásenia

Dátum 
uzavretia

Počet 
predložených 

projektov

Odborné 
hodnotenie

Výber 
projektov

Odoslanie 
projektov 

na PPA

Stav na úrovni 
MAS 

k 31.12.2020

7.4/2 06.06. 
2019

31.10.
2019 5 18. a 30.06. 

2020
03.07. 
2020

23.07.
2020 vyhod notená

Spolu 5

Projekty predložené v rámci výzvy MAS_063/7.4/2

Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 
suma (€)

Stav na úrovni MAS 
k 31.12.2020

Schválená 
suma 

MAS (€)

Obec 
Hrachovo

Rekonštrukcia objektu v obci 
Hrachovo pre rozvoj podnikania 96 080,54 návrh na schválenie 96 080,54

Mesto 
Hnúšťa

Rekonštrukcia existujúcej 
prístavby kultúrneho domu 100 000,00 návrh na schválenie 100 000,00

Obec 
Rimavská 

Baňa

Výstavba zastrešeného pódia  
amfiteáter 21 555,82 návrh na zastavenie konania 

(nedostatok financií vo výzve) 0,00

Obec 
Utekáč

Dobudovanie tržnice 
s kultúrnooddychovou zónou 21 774,26 návrh na zastavenie konania 

(späťvzatie) 0,00

Obec 
Utekáč

Vybudovanie pódia 
v kultúrnooddychovej zóne 43 945,50 návrh na zastavenie konania  

(späťvzatie) 0,00

Spolu 283 356,12 196 080,54
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Okrem toho MAS vyhlásila v roku 2020 ďalších šesť výziev na predkladanie projektov z ve
rejného, podnikateľského aj občianskeho sektoru, z ktorých štyri boli uzavreté v roku 2020 
a dve v roku 2021. Išlo o výzvy v rámci nasledovných podopatrení PRV:

• 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých dru
hov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdro-
jov a úspor energie

• 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do tu
ristickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

• 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych zá
kladných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 
infraštruktúry

• 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných
ekosystémov

• 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

• 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospo
dárskych výrobkov

V troch uzavretých výzvach bolo predložených 14 projektov, ktoré sa ku koncu roka 2020 
nachádzali v procese administratívnej kontroly na úrovni MAS. Odborné hodnotenie a vý
ber projektov bude dokončený v roku 2021, kedy budú všetky projekty zaslané na kontrolu 
na PPA. Jedna z výziev, v ktorej nebol predložený žiadny projekt, bola po vyhodnotení za
slaná na PPA. Dve výzvy boli ku koncu roka ešte vyhlásené.

Informácie o výzvach vyhlásených v roku 2020

Výzva Dátum 
vyhlásenia

Dátum 
uzavretia

Počet predložených 
projektov

Stav na úrovni MAS 
k 31.12.2020

7.2/5 20.01.2020 30.10.2020 5 v hodnotení

7.5/6 20.01.2020 30.10.2020 4 v hodnotení

7.4/7 03.06.2020 27.11.2020 5 v hodnotení

8.5/8 03.06.2020 02.10.2020 0 vyhodnotená

6.4/10 30.07.2020 12.02.2021  vyhlásená

4.2/11 01.12.2020 26.02.2021  vyhlásená

Spolu 14
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Projekty predložené v rámci výzvy MAS_063/7.2/5

Projekty predložené v rámci výzvy MAS_063/7.5/6

Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 
suma (€)

Stav na úrovni MAS 
k 31.12.2020

Obec Sušany Revitalizácia parku 
v Sušanoch 10 998,90 administratívna 

kontrola

Obec Čerenčany Úprava verejného priestranstva 
v obci Čerenčany 28 300,00 administratívna 

kontrola
Obec Lehota 

nad Rimavicou
Revitalizácia námestia 

v obci Lehota nad Rimavicou 9 908,91 administratívna 
kontrola

Obec Hrnčiarska Ves Oddychovo kultúrny park 
v obci Hrnčiarska Ves 40 000,00 administratívna 

kontrola

Obec Drienčany Revitalizácia námestia  
Drienčany 23 775,02 administratívna 

kontrola

Spolu 112 982,83

Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 
suma (€)

Stav na úrovni MAS 
k 31.12.2020

o.z. NOX ET SOLITUDO 
Lukovištia

Zriadenie galérijného zariadenia 
 Galéria Aliny Ferdinandy 94 953,06 administratívna 

kontrola

Obec Sušany Pamätná izba v obci Sušany 9 580,00 administratívna 
kontrola

Obec Zacharovce Rozhľadňa v obci Zacharovce 15 202,80 administratívna 
kontrola

Mesto Hnúšťa Obnova kultúrnej pamiatky  
Petrivaldského vily 94 999,84 administratívna 

kontrola

Spolu 214 735,70

Projekty predložené v rámci výzvy MAS_063/7.4/7

Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 
suma (€)

Stav na úrovni MAS 
k 31.12.2020

Obec 
Rimavská Baňa

Výstavba zastrešeného pódia  
amfiteáter 21 555,82 administratívna 

kontrola

Obec Utekáč
Rekonštrukcia nevyužívaného 
objektu pre rozvoj podnikania 

v obci Utekáč
44 895,53 administratívna 

kontrola

Obec Ožďany Amfiteáter s oddychovou zónou 65 000,00 administratívna 
kontrola

Obec 
Rimavské Zalužany Lesík  stavebné úpravy 15 360,00 administratívna 

kontrola

Obec Veľký Blh Rekonštrukcia a modernizácia 
kultúrneho domu 40 026,59 administratívna 

kontrola

Spolu 186 837,94
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V rámci realizácie stratégie miestneho rozvoja 2016  2023 vyhlásia MAS v poradí už 10. 
ročník grantového programu. Výzva č. 05/GP/MAS/2020 bola určená predovšetkým pre 
malé obce do 200 obyvateľov a mimovládne neziskové organizácie pôsobiace na ich úze
mí. Oprávnení žiadatelia mohli získať finančnú podporu vo výške od 1 000 do 3 500 € na 
aktivity zamerané na úpravu verejných priestranstiev, budovanie drobnej infraštruktúry  
v obciach, rekonštrukciu objektov spoločenského významu alebo na budovanie prvkov  
turistickej infraštruktúry. 

Do termínu uzávierky bolo prijatých a zaregistrovaných 7 projektov, z ktorých všetky splni
li podmienky administratívnej kontroly a postúpili do ďalšieho kola, v ktorom ich Výberová 
komisia MAS hodnotila na základe bodovacích kritérií. Vzhľadom na počet dosiahnutých 
bodov a dostupné finančné prostriedky v grantovom programe MAS bolo vo výzve č. 05/
GP/MAS/2020 schválených 6 projektov, ktoré si rozdelili dokopy 15 000 €.

V rámci hlavných oblastí podpory bolo schválených 5 projektov. Vďaka nim bude výsadbou 
zelene a drevín upravené verejné priestranstvo v obci Horné Zahorany, zrekonštruované 
autobusové zastávky v Lukovištiach a na Babinci či opravená zatekajúca strecha kultúrne
ho domu v obci Budikovany. V obci Kraskovo zas vybudujú za kultúrnym domom prístrešok, 
ktorým doplnia existujúcu oddychovú zónu s ihriskom. Drobnou úpravou prejde aj verej
né priestranstvo v centrálnej časti obce Veľké Teriakovce, ktorá získala podporu vo výške 
500,00 € v rámci doplnkových oblastí podpory ako odmenu za víťazstvo v súťaži o najlep
šie povzbudzujúcu obec v rámci cyklistických pretekov Teatro Okolo Malohontu 2019.

Informácie o grantovom programe MAS 2020 Pre rozvoj malých obcí

Výzva Dátum 
vyhlásenia

Dátum 
uzavretia

Počet 
predložených 

projektov

Administratívna 
kontrola

Hodnotenie 
a výber projektov

Podpis 
zmlúv

05/GP/
MAS/2020

10.09. 
2020

09.10.
2020 7 16.10.

2020
30.11. a 03.12. 

2020
07.12.
2020

Spolu 7

GRANTOVÝ PROGRAM MAS

Autobusová zastávka v obci Lukovištia 
(pred realizáciou projektu)

Verejné priestranstvo v obci Horné Zahorany 
(pred realizáciou projektu)
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Zoznam predložených projektov

Predkladateľ projektu Názov projektu Schválený 
príspevok (€)

Stav 
k 31.12.2020

Obec Horné Zahorany Revitalizácia verejného 
priestranstva obce 3 117,00 schválený

Obec Babinec Autobusová zastávka 2 423,50 schválený

Obec Kraskovo Oddychová zóna  prístrešok 3 425,00 schválený

Obec Lukovištia Autobusová zastávka 3 524,59 schválený

Obec Budikovany Rekonštrukcia strechy 
na budove kultúrneho domu 2 009,91 schválený

Obec Veľké Teriakovce Revitalizácia verejného 
priestranstva v centre obce 500,00 schválený

Obec Ďubákovo Oddychový altánok 0,00 neschválený*

Spolu 15 000,00

* kvôli nedostatku finančných prostriedkov vo výzve č. 05/GP/MAS/2020

Miesto pôvodnej autobusovej zastávky 
v obci Babinec (pred realizáciou projektu)

Strecha na budove kultúrneho domu v obci 
Budikovany (pred realizáciou projektu)
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REGIONÁLNE ZNAČENIE PRODUKTOV

Názov projektu: Rozvoj regionálneho značenia

Predkladateľ projektu: MAS MALOHONT

Dotácia z VZN BBSK č. 38/2019: 5 000,00 €

Vlastné zdroje MAS: 1 262, 91 € + ďalšie výdavky, ktoré nie sú 
v rámci uvedeného VZN BBSK oprávnené

Jednou z priorít MAS MALOHONT je podpora regionálnych produktov, k čomu v roku 2020 
prispela aj realizácia projektu podporeného Banskobystrickým samosprávnym krajom,  
v rámci ktorého zhotovila MAS pre regionálnych výrobcov propagačné videá, produktové 
fotografie a nálepky:
1. Krátke a pútavé promo videá budú využívané na spoločnú aj individuálnu propagáciu 

regionálnych produktov v online priestore (web stránky, sociálne siete a pod.). Dokopy 
vzniklo 23 videí o vybraných regionálnych produktoch, ktoré MAS postupne zverejňuje 
na sociálnych sieťach a po redizajne web stránky regionálnej značky budú umiestnené 
aj na podstránkach jednotlivých regionálnych výrobcov. Ďalšie 2 videá prezentujú oso
bitne potravinárske produkty a osobitne remeselné výrobky a 1 video hovorí vo vše
obecnosti o regionálnej značke.

2. Fotografie produktov a výrobcov pri práci zhotovené profesionálnym fotografom sú vy
užívané v online marketingu, ale aj v tlačených propagačných materiáloch. V tomto roku 
pribudlo do databázy MAS viac ako 200 fotografií pre 20 regionálnych producentov.

3. Rovnako ako každý rok, aj teraz boli pre regionálnych výrobcov zabezpečené nálepky 
s logom značky, ktoré slúžia na označenie produktov a sú jedným z najúčinnejších spô
sobov propagácie značky, keďže sú umiestnené na každom produkte. V rámci projektu 
sme vydali 30 000 kusov nálepiek rôznych rozmerov a farebných kombinácií.

Fotenie regionálnych výrobcov pri práciNálepky s logom značky
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Jahody zo Záhradníctva ANTAL s.r.o.
Foto: Petra Rapčanová
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Základným predpokladom pre úspešnú realizáciu stratégie miestneho rozvoja je zabez
pečenie každodenného chodu MAS, na ktorý má MAS schválených 397 468,31 € na celé 
programové obdobie. O tieto finančné prostriedky sa musela uchádzať dvomi osobitnými 
žiadosťami, prvýkrát začiatkom roka 2018 a druhýkrát koncom roka 2019. 
Nedodržanie plynulej nadväznosti týchto 2 etáp, ako aj oneskorená refundácia žiadostí 
o platbu zo strany MIRRI SR, dostali MAS v roku 2020 do nepriaznivej finančnej situácie, 
ktorú pomohli prekonať každoročné príspevky obcí zahrnutých do územia MAS a ďalšie 
bankové úvery, ktoré bola MAS nútená zobrať si. Aktuálne čerpanie tejto podpory je uve-
dené na strane 8.

Každodenná prevádzková činnosť MAS, ktorú do apríla 2020 zabezpečovali 3 pracovníčky 
a od júla 4 pracovníčky, zahŕňala predovšetkým tieto činnosti:
• prevádzka Kancelárie MAS v Hrachove
• organizačné zabezpečenie zasadnutí orgánov MAS
• spravovanie financií určených na chod MAS
• administrácia prvej výzvy MAS na predkladanie projektov v programovom období 2014  
    2020
• vyhlásenie ďalších 6 výziev MAS na predkladanie projektov
• konzultácie k projektom obcí, podnikateľov a občianskych združení
• opätovné predloženie žiadosti o NFP na implementáciu stratégie CLLD (časť IROP)
• podanie 1 žiadosti o platbu v rámci chodu MAS a 1 žiadosti o platbu v rámci animácií
• príprava, realizácia a vyúčtovanie projektov MAS
• koordinácia aktivít v rámci značky regionálny produkt GEMERMALOHONT 
• propagácia a informovanosť o aktivitách a území MAS
• podpora a spolupráca pri organizovaní podujatí 
• účasť na aktivitách krajského združenia MAS, Národnej siete MAS SR a v pracovných  
   skupinách LEADER/CLLD
• spolupráca s členmi a dobrovoľníkmi MAS, s partnerskými MAS a ďalšími inštitúciami na  
   regionálnej a národnej úrovni

Prehľad zasadnutí orgánov MAS v roku 2020

Orgán MAS Dátum Miesto Počet 
účastníkov

Zhromaždenie členov MAS    24.06. Klenovec, Ráztočné 52 + 3*

Výbor MAS

03.06. Hrachovo 9 + 3*

16.09. Hrachovo 9 + 4*

09.11. per rollam 8 + 1*

Dozorná rada 23.03. Hrachovo 2 + 1*

Monitorovací výbor MAS 31.03. per rollam 3 + 1*

* pracovníčky MAS

CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY (MAS)
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V letných mesiacoch zorganizovala MAS vo svojich priestoroch 6 informačných dní k vy
hláseným výzvam MAS. Hlavnými bodmi programu týchto dní bolo podať potenciálnym 
žiadateľom základné informácie o výzvach a poskytnúť im podrobný návod na prípravu 
projektu a jeho príloh. Dokopy sa ich zúčastnilo 46 účastníkov.

Prehľad vzdelávacích a informačných aktivít v roku 2020 organizovaných MAS

Dátum Aktivita Miesto

06.07. Informačný deň k výzve MAS_063/7.5/6 Hrachovo

08.07. Informačný deň k výzve MAS_063/7.4/7 Hrachovo

13.07. Informačný deň k výzve MAS_063/7.2/5 Hrachovo

16.07. Informačný deň k výzve MAS_063/8.5/8 Hrachovo

19.08. Informačný deň k výzve MAS_063/6.4/10 Hrachovo

26.08. Informačný deň Podpora malých obcí na území MAS Hrachovo

VZDELÁVACIE A INFORMAČNÉ AKTIVITY

Informačné dni k výzvam pre obce a občianske združenia

Informačné dni k výzvam pre podnikateľov
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Okrem toho sa zamestnanci a členovia MAS zúčastnili niekoľkých školení a seminárov, 
ktoré sa najmä ku koncu roka presunuli do online priestoru kvôli zhoršujúcej sa situácii  
ohľadom šírenia koronavírusu.

Prehľad vzdelávacích a informačných aktivít v roku 2020 neorganizovaných MAS

Dátum Aktivita Organizátor Miesto

23.01.
Odborné diskusné fórum 

Integrovaný model zdravotných 
a sociálnych služieb pre seniorov

BBSK Revúca

18.02.
Školenie Ekonomika podniku 

a čerpania finančných prostriedkov 
z PRV SR 2014  2020 

RA NSRV Banská Bystrica

26.02.
Pracovné stretnutie k príprave 

Integrovanej územnej stratégie územia 
Banskobystrického kraja

BBSK Banská Bystrica

03.03.
Školenie Účtovná závierka a daňové 

priznanie k dani z príjmov neziskových 
účtovných jednotiek za rok 2019

PROFIMVO online

04.  05.07. Školenie značkárov cykloturistických trás SCK Makov

15.07. Školenie Ako prezentovať územie MAS  
Úvod do sociálnych médií PROGNESSA, s.r.o. Rimavská Sobota

10.09. Online webinár Mestá a obce 
v novom období Grantexpert s.r.o. online

11.09. Stretnutie miestnych aktérov rozvoja 
územia k zapojeniu do prípravy IÚS BBSK BBSK Rimavská Sobota

24.09.
Workshop Literárna cesta 
a ďalšie možnosti rozvoja 

cestovného ruchu v regióne
OOCR GEMER Drienčany

19.11. Národná konzultácia k eurofondom 
2021  2027: Kvalitný život v regiónoch MIRRI SR online

09.12. Online konferencia Regionálna značka NS MAS SR online

Školenie značkárov cykloturistických trás
Školenie Ako prezentovať 

územie MAS
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Propagačné podujatia vo výraznej miere zasiahla v roku 2020 koronakríza. V januári zorga
nizovala MAS vernisáž výstavy fotografií v Hnúšti, na ktorej boli ocenení autori víťazných 
snímok zo súťaže Malohont mojimi očami z predchádzajúceho roka. Už tradične v letných 
mesiacoch prebiehal zber fotografií v rámci 8. ročníka tejto fotosúťaže. Začiatkom septem
bra sa MAS aspoň malou mierou podieľala na organizácii historického festivalu pri gotic
kom kostolíku v Kraskove, ktorý sa tešil záujmu stoviek účastníkov.

PROPAGÁCIA REGIÓNU

Vernisáž výstavy fotografií - 8.1.2020 Výstava na historickom festivale - 5.9.2020

Počas leta zabezpečila MAS v spolupráci s mikroregiónmi zhotovenie 3D virtuálnych pre
hliadok z viac ako 30 turisticky zaujímavých bodov v regióne GemerMalohont. Okrem 
toho obstarala propagačné predmety v podobe regionálnych keramických výrobkov, ako aj 
ďalšie reklamné predmety ako perá, tašky, kľúčenky či zápisníky. K zabezpečeniu informo
vanosti aktualizovala web aj Facebook stránku MAS. 

Zhotovenie virtuálnych prehliadok Propagačné predmety

Zhotovenie virtuálnych prehliadok
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Pracovná skupina Zriaďovateľ Počet 
zasadnutí

Tematická pracovná skupina LEADER/CLLD (v rámci PRV) NSRV SR 1

Tematická pracovná skupina pre MAS Banskobystrického kraja RA NSRV 1

Advokačná pracovná skupina NS MAS SR 2

Pracovná skupina Regionálna značka a propagácia NS MAS SR 2

Pracovná skupina LEADER 2021+ NS MAS SR 1

Dôležitou súčasťou činnosti MAS je aj výmena skúseností, presadzovanie potrieb MAS  
a spolupráca s inými MAS a organizáciami pôsobiacimi v oblasti rozvoja vidieka. 
To sa dialo najmä na národnej úrovni. MAS prostredníctvom svojej manažérky pôsobila  
v Tematickej pracovnej skupine LEADER/CLLD (ďalej len TPS) na národnej úrovni, kde za
stupuje miestne akčné skupiny Banskobystrického kraja. V roku 2020 sa uskutočnili celko
vo 2 stretnutia TPS, z toho jedno na regionálnej úrovni (02.07.) a jedno na národnej úrovni 
(09.07.). Ich predmetom bolo najmä:
• strednodobé hodnotenie a prípustné zmeny v stratégiách miestneho rozvoja
• zhrnutie aktuálnych problémov MAS pri implementácii prístupu LEADER a návrhy riešení
• zložité a vysoko nad rámec zákona postavené Usmernenia PPA č. 8/2017 k obstarávaniu, 

ktoré spôsobuje problémy pri čerpaní financií nielen MAS, ale aj žiadateľom z neverejné
ho sektora a napriek opakovaným požiadavkám MAS nebolo doteraz upravené

Ďalšia výmena skúseností prebiehala v rámci troch pracovných skupín Národnej siete MAS 
SR, v ktorej MAS MALOHONT obnovila v roku 2020 svoje členstvo. Hlavným zameraním ich 
činnosti bol prenos informácií o problémoch a podnetov MAS na riadiace a platobné orgá
ny. Okrem toho bola pozornosť MAS venovaná aj rozbiehajúcej sa príprave programového 
obdobia 2021  2027 či výmene skúseností v oblasti regionálneho značenia. 

SIEŤOVANIE A SPOLUPRÁCA

Zastúpenie MAS v pracovných skupinách

Zástupcovia MAS sa pravidelne stretávali aj na krajskej úrovni, a to na zasadnutiach Regi
onálnej rady Vidieckeho partnerstva Banskobystrického kraja (ViP BB), ktoré je krajským 
združením MAS.
Na úrovni regiónu GemerMalohont spolupracuje MAS na regionálnom značení produktov 
s miestnymi akčnými skupinami Partnerstvo Muránska PlaninaČierny Hron, VSP Stredný 
Gemer, MAS Cerovina a VSP Južný Gemer.
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FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020

Príjmy €

Zostatok z roku 2019 11 693,85

Členské príspevky za rok 2020 + jednorazový príspevok nových členov 1 490,00

Príspevok 
obcí na

grantový program MAS za rok 2020 18 921,00

spolufinancovanie stratégie za rok 2020 18 921,00

Príspevok na Chod MAS I z IROP za obdobie 04/2019  10/2019 (ŽoP č. 5 a 6) 40 216,48

Príspevok na Chod MAS II z IROP za obdobie 11/2019  04/2020 (ŽoP č. 1) 33 728,25

Dotácia z BBSK na projekt Rozvoj regionálneho značenia 5 000,00

Príspevok za používanie značky regionálny produkt GEMERMALOHONT                                                                 760,00

Dary od fyzických a právnických osôb 40,00

Ostatné príjmy z vlastnej činnosti 1 017,00

Úver 2020 11 815,00

Príjmy spolu + počiatočný stav 143 602,58

Výdaje €

Grantový program MAS 2015 (50 % na 1 projekt mikroregiónu) 3 500,00

Grantový program MAS 2016 (10 % na 2 projekty mikroregiónov) 700,00

Grantový program MAS 2019 (10 % na 9 projektov občianskych organizácií) 1 243,89

Regionálna značka GEMERMALOHONT  propagačné aktivity 6 250,00

Chod
MAS

Personálne výdavky  4 zamestnanci MAS + odborní hodnotitelia 64 840,07

Kancelársky nábytok + projektor 782,40

Prevádzka kancelárie  nájom + energie 4 200,00

Cestovné náhrady zamestnancov MAS 276,19
Paušálne výdavky (vedenie účtovníctva a agendy personalistiky a miezd, 
zabezpečenie VO, údržba PC, stravné poukážky, kancelárske potreby, 
školenia, bankové poplatky, občerstvenie na zasadnutia orgánov MAS)

10 882,81

Animácie
Informačné a propagačné materiály 14 198,00

Informačné a vzdelávacie aktivity (semináre, školenia, konferencie) 111,50

Vrátenie úveru 2019 27 449,07

Splátky úrokov a poplatky za úver 2020 716,01

Poistné (rozhľadne a PC) 723,60

Ostatné výdavky (neoprávnené výdavky v rámci IROP a PRV) 4 015,63

Výdaje spolu 139 889,17

Zostatok v pokladni a na účtoch k 31.12.2020 3 713,41

Účtovná jednotka občianske združenie Miestna akčná skupina MALOHONT účtuje v sys
téme podvojného účtovníctva pre občianske združenia. Kvôli prehľadnosti bola finančná 
správa za rok 2020 spracovaná ako prehľad príjmov a výdavkov. 
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BBSK   Banskobystrický samosprávny kraj 
CLLD  miestny rozvoj vedený komunitou
EÚ  Európska únia
IROP   Integrovaný regionálny operačný program 2014  2020 
MAS   miestna akčná skupina 
MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
MPRV SR  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
NFP  nenávratný finančný príspevok
NSRV SR  Národná sieť rozvoja vidieka SR 
NS MAS SR  Národná sieť miestnych akčných skupín SR 
OOCR  oblastná organizácia cestovného ruchu
PPA   Pôdohospodárska platobná agentúra 
PRV   Program rozvoja vidieka SR 2014  2020 
RA   Regionálna anténa 
SCK  Slovenský cykloklub
SHR  samostatne hospodáriaci roľník
ViP BB   Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja 
VSP   verejnosúkromné partnerstvo 
VZN   všeobecne záväzné nariadenie 
ZO  základná organizácia
ŽoNFP   žiadosť o nenávratný finančný príspevok
ŽoP  žiadosť o platbu

Podvečer na Šoltýske
Foto: Radovan Vojenčák

POUŽITÉ SKRATKY



23

POĎAKOVANIE 

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 Rimavi
cou, 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 
 Európsky fond regionálneho rozvoja 
 Banskobystrický samosprávny kraj

Spolupráca:
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 Pôdohospodárska platobná agentúra 
 Národná sieť MAS SR
 Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra  Národná sieť rozvoja vidieka SR 
 Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja 
 VOKA Banská Bystrica  Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj
 Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER
 Partnerstvo Muránska PlaninaČierny Hron
 MAS Cerovina
 VSP Južný Gemer
 VSP Stredný Gemer
 Mikroregión Rimava a Rimavica 
 Mikroregión SinecKokavsko 
 Mikroregión Teplý Vrch

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

Večer na Lipovci
Foto: Martin Babarík
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Farebná jesenná úroda
Foto: Andrea Mareková


