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VÝROČNÁ SRÁVA O ČINNOSTI
PARTNERSTVA MURÁNSKA PLANINA – ČIERNY HRON
ZA ROK 2010

Po celý uplynulý rok 2010 sa naše občianske zdruţenie riadilo okrem stanov aj ďalšími
príslušnými schválenými dokumentmi – Plánom činnosti Partnerstva MP-ČH, schváleným
rozpočtom, organizačným poriadkom a aktualizovanými internými smernicami.
Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron svoju činnosť na začiatku roka
podriaďovalo finalizácii práce na Integrovanej stratégii rozvoja územia a jej následnom
odovzdaní 26.01.2010 na MP SR - PPA v Bratislave. Po takmer ročnej spoločnej práci na
tomto dokumente a ţiadosti, bolo pre nás všetkých uţ po druhý raz obrovským sklamaním
neschválenie ţiadosti o finančné prostriedky z Osi 4 prístupu Leader. Rozvoj nášho územia,
na ktorom intenzívne pracujeme od roku 2004, utrpel týmto aj morálnu ujmu. Napriek tomu,
ţe ani v roku 2008 ani 2010 nebola naša stratégia podporená z Programu rozvoja vidieka,
v rámci svojich moţností sa neustále Partnerstvo snaţí aktívne napomáhať rozvoju územia.
Náš región sa snaţíme naďalej prezentovať a rozvíjať aj pri oveľa menších finančných
moţnostiach ako časť „našich konkurentov“, ktorí boli úspešní v uchádzaní sa o finančné
zdroje na MP SR.
Všetky aktivity, ktoré Partnerstvo realizovalo v minulom roku vychádzali z rozvojovej
stratégie a sú prioritne zamerané na:


podporu podnikania hlavne v oblasti trvalo udrţateľného cestovného ruchu
a doplnkových sluţieb,



podporu vzdelanosti, zamestnateľnosti a informovanosti obyvateľov územia,



skvalitnenie ţivota obyvateľov, rozvoj infraštruktúry a sluţieb v obciach,



ochranu a zachovanie ţivotného prostredia a prírodného bohatstva.
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V súčasnosti eviduje Partnerstvo MP-ČH 50 členov. Verejný sektor je zastúpený 15
členmi: 13 – obcí, 1 – stredná škola, 1 – domov dôchodcov a domov sociálnych sluţieb.
Súkromný sektor je zastúpený 9 členmi: 5- podnikateľských subjektov, 4 –samostatne
hospodáriaci roľníci. Občiansky sektor je tvorí 1 – cirkevné zdruţenie, 12 – mimovládnych
organizácií a 13 – občanov. Pomer zastúpenia jednotlivých sektorov je 30,0% : 18,0% :
52,0% (V:S:O), kde nadpolovičné zastúpenie má občiansky sektor. Občiansky sektor je
pokrytý v 7 obciach, súkromný sektor je pokrytý v 6 obciach a verejný sektor má zastúpenie
vo všetkých obciach.
Partnerstvo MP- ČH je riadnym členom v organizáciách, ktoré napomáhajú regionálnej a
nadnárodnej spolupráci v prístupe Leader a podľa moţností sa zúčastňuje aktivít a podujatí,
ktoré tieto organizujú. Patria sem:


Národná sieť rozvoja vidieka



VIPA na Slovensku



BB VIPA

Pokračujeme v nadviazanej spolupráci so zahraničnými aj národnými partnermi:


MAS Společná Cidlina z Českej republiky



MAS Turystycna Podkowa z Poľska



MAS Malohont



MAS Podpoľanie

Veľmi dobrú spoluprácu máme s BBSK- odborom Regionálneho rozvoja, Národným parkom
Muránska planina a VOKA z Banskej Bystrice.
Rada Partnerstva MP- ČH zasadala v roku 2010 celkovo 5 krát ( 14.1.2010 a 07.04. 2010
v Tisovci, 8.6.2010 v Michalovej, 11.8.2010 na Marekovom dvore v Drábsku, a 8.12.2010
v Tisovci.) Dňa 12.5. 2010 sa konalo Valné zhromaţdenie v obci Pohronská Polhora. Počet
členov Rady Partnerstva od roku 2009 je 11, v revíznej komisii pracujú ďalší 3 členovia.
Aktívne pracovala počas uplynulého roka aj hodnotiaca komisia pre grantový program
Partnerstva v zloţení K. Pindiaková, R. Buchta, G. Giertl, J. Rončáková a M. Nosko. Komisia
zasadala 4 krát a pripravila III. ročník grantového programu pre členov Partnerstva MP- ČH
.pod názvom „ Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina- Čierny Hron“. Program bol
zameraný na implementáciu aktualizovanej Integrovanej stratégie rozvoja územia so
špecifickým cieľom: „Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a podpora
doplnkových aktivít v cestovnom ruchu.“ Zaslané projekty komisia posúdila, administrovala,
prideľovala finančné prostriedky ţiadateľom, kontrolovala vyúčtovanie a robila aj monitoring
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projektov. Počas prípravy, realizácie a vyúčtovania projektov bolo poskytované realizátorom
projektov bezplatné poradenstvo.

Celkovo grantová komisia prerozdelila pre 7 úspešných

ţiadateľov z celého územia finančné prostriedky vo výške 3199,00 EUR. Celková hodnota
projektov bola v sume 5290,00 EUR. Pri kontrole realizácie nariadila komisia vrátiť jeden
pridelený grant, z dôvodu nedostatočne predloţenej správy a zúčtovania projektu, ktoré bolo
v rozpore s podmienkami. Rada Partnerstva následne rozhodla o odstúpení Zmluvy č.05/2010
z dôvodu porušenia článku III (piaty odsek) a poţiadala príjemcu grantu o vrátenie príspevku
v celej výške t.j. 360,00 EUR. Realizáciou spoločných grantových programov sa nám darí
zvyšovať účasť miestnych ľudí na rozvoji regiónu. Tieţ

sa takýmto spôsobom dostáva

Partnerstvo do povedomia občanov územia.
Prehľad úspešných projektov Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP- ČH
r.2010

P.č.

Žiadateľ

1.

Obec
Muránska Dlhá
Lúka
Obec Čierny Balog

2

3.
4.

Názov projektu

OZ Marekov Dvor
Bc. Terézia
Falťanová

5.

Zbojská s.r.o.

6.

Janka Rončáková

Výška grantu v Celková hodnota
€
projektu

Web stránka obce

500,00

700,00

Oddychová zóna pod stromami
partnerstva - II. etapa

500,00

774,00

500,00

629,00

450,00

700,00

400,00

1000,00

489,00

807,00

Posedenie na Bániku
Web stránka farmy „V sedle
u Falťanov“
Dokončenie náučného chodníka
„ Zbojníka Jakuba Surovca“
Dielik- miesto oddychu na
Vašich cestách po území
Partnerstva MP-ČH

Finančné problémy našich obcí počas hospodárskej krízy sa podpisujú do dnešného dňa
na plnení príjmovej časti rozpočtu. Pohľadávky na členských príspevkoch predstavovali
k 31.12.2010 čiastku 8 386,60 EUR. V minulom roku sme taktieţ nemohli počítať ani
s príspevkom od BBSK. Z tohto dôvodu sme sa snaţili o maximálnu úsporu finančných
prostriedkov a preto sme nedokázali splniť všetky plánované aktivity ( napr .nevydali sme
informačný bulletin). Zmeny nastali na pozícii manaţéra Partnerstva. V mesiaci február
ukončila svoju činnosť bývalá manaţérka p. Čillíková, ktorej bola navrhnutá zníţená odmena
v rámci úsporných opatrení, s ktorými nesúhlasila. Na

zasadnutí Rady 7.4.2010 bol na
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pozíciu manaţéra schválený I. Pašmík, ktorý túto prácu vykonával počas celého roka
bezplatne.
Finančné prostriedky Partnerstva MP- ČH naďalej spravuje Dexia Banka – pobočka
Brezno, o ich pouţití sa rozhoduje na zasadnutiach Rady MP-ČH. Účtovnú agendu spravuje
ekonómka Ing. V. Krišková. Partnerstvo má v prenájme kanceláriu od Sluţieb mesta Tisovec,
s.r.o. na ul. Francisciho č.818 v Tisovci. Kancelária je vybavená základným nábytkom, PC a
dvomi tlačiarňami.
Uţ začiatkom roka dostala úplne nový dizajn naša web stránka, ktorú pravidelne
zabezpečoval a aktualizoval bez nároku na odmenu manaţér I. Pašmík. Zaznamenali sme
kladné ohlasy na jej obsahovú náplň. Ďalšiu propagáciu územia sme zabezpečovali počas
celého roka materiálmi, ktoré sme vydali v predchádzajúcich rokoch. Na výstavách
a ostatných podujatiach

pouţívali členovia Partnerstva v roku 2010 panely, mapy

a propagačné materiály vydané Partnerstvom a tieţ materiálmi členských obcí.
V rámci budovania medzinárodnej a národnej spolupráce sme sa stretli s partnermi z ČRSpolečná Cidlina, z Poľska – Turystycna Podkowa, zo SR- MAS Malohont a MAS
Podpoľanie na pracovných stretnutiach 17.júna na Zbojskej u Falťanov a 18. júna na Zbojskej
- Chlipavici a na Michalovej. Všetci naši partneri sa zúčastnili Nadregionálnej výstavy CR
v Tisovci s vlastnými stánkami, kde propagovali svoje územia aj miestne produkty. Týmto
chcem poďakovať všetkým členom Partnerstva, ktorí sa aktívne venovali našim hosťom počas
celých troch dní ( K. Pindiaková, J. Rončáková, B. Vetráková, K. Mešková, R. Buchta, O.
Galko, I. Pašmík, R. Hláváčik, M. Nosko, M. Krivuš, celá rodina Falťanová a Vlčeková ).
Počas týchto dní pomoc v stánkoch na výstave pomáhali zabezpečovať aj piati študenti SOŠ
v Tisovci, študujúci odbor cestovného ruchu spolu s pedagógmi.
Koncom septembra sa skupina podnikateľov z poľskej partnerskej MAS zúčastnila
exkurzie na salaši Zbojská a absolvovali aj návštevu nášho člena SHR J. Budovca v Čiernom
Balogu. O hostí sa postarala najmä obec Pohronská Polhora a Čierny Balog.
Partnerstvo MP- ČH sa zúčastňuje všetkých podujatí, ktoré organizuje BB VIPA. Tieţ
sme sa aktívne zúčastňovali na stretnutiach k príprave nového VZN BBSK pre Leader ( I.
Pašmík, I. Milecová, R. Hlaváčik, K. Mešková), spolu s ďalšími zástupcami MAS a VSP.
Hlavné aktivity Partnerstva MP-ČH zabezpečované v roku 2010:
Január


Zasadnutie Rady 14.1.2010 v Tisovci

kontakt: 0918–118 034, 0918–118 041,
partnerstvompch@gmail.com, www.muranskaplanina.com



Dopracovanie Integrovanej stratégii rozvoja územia, odovzdanie ţiadosti 26.01.2010
na MP SR- PPA v Bratislave ( M. Nosko, K. Pindiaková, I. Milecová)



Účasť na výstave CR Slovakiatour 2010 v Bratislave zabezpečovali Vydra n.o. –
Čierny Balog a Zbojská, s.r.o.

Február


Príprava návrhu plánu činnosti, rozpočtu na r. 2010, vymáhanie pohľadávok na
členských príspevkoch

Marec


Príprava realizácie projektu „Huculská magistrála“ spolu s NP Muránska planina,
mestom Tisovcom, podnikateľom I. Vlčekom, Štátnou ochranou prírody v Banskej
Bystrici

Apríl


Zasadnutie Rady 07.04. 2010 v Tisovci



Zasadnutie a príprava grantovej výzvy „Naštartujme s Partnerstvom MP- ČH r.2010“



Prvé pracovné stretnutie k vytvoreniu klastra CR na území Muránska planina- Čierny
Hron v Čiernom Balogu – zapojenie sa do Výzvy pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj
infraštruktúry cestovného ruchu ROP . Ţiadateľom bude obec Čierny Balog

Máj


6.5.2010 - Účasť členov na Krajskej konferencii k rozvoju vidieka v BBSK v Banskej
Bystrici, organizované BBSK a BB VIPA ( I. Pašmík, I. Milecová)



Valné zhromaţdenie dňa 2.5.2010 v Pohronskej Polhore. Zúčastnilo sa ho 27
platiacich členov t.j.62,79 %. VZ schválilo niţšiu výšku členských príspevkov na rok
2010 pre obce na 0,50EUR / na obyvateľa. – vzhľadom na finančné problémy
miestnych samospráv. Na VZ bol schválený plán činnosti na r.2010 a rozpočet.
Partnerstva MP-ČH

Jún


Zasadnutie Rady 8.6.2010 v Michalovej



Vyhlásenie grantovej výzvy



17.6. 2010 – pracovné stretnutie s partnermi z ČR , Poľska , MAS Malohont a MAS
Podpoľanie u Falťanov na Zbojskej. ( v programe aj streľba z lukov a jazda na
koňoch)



18.6 2010 a 19.6.2010 zabezpečenie celej výstavy CR v Tisovci aj pre partnerov,
prezentácia ľudových remesiel, domácich regionálnych špecialít ( K. Pindiaková, T.
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Falťanová, J. Rončáková, B. Vetráková, I.Pašmík R. Buchta, I. Milecová, študenti
a pedagógovia SOŠ Tisovec. Večer

18.6.

spoločné stretnutie s partnermi na

Krátkom-Chlipavici a Michalovej u nášho člena O. Galku. V jeho penzióne Rogalko
boli naši hostia aj ubytovaní počas návštevy.


V sobotu 19.6. zabezpečil Mgr. Krivuš prehliadku Evanjelického kostola v Tisovci s
odborným výkladom o jeho histórii

Júl


Príprava správy o plnení činnosti a rozpočtu za I. polrok 2010

August


Zasadnutie Rady 11.8.2010 v Drábsku na Marekovom dvore



Vyhodnotenie grantovej výzvy „Naštartujme s Partnerstvom MP- ČH r.2010,
spracovanie zmlúv

September


7.9.2010 - I. pracovné stretnutie k vypracovaniu Európskej charty pre trvaloudrţateľný
turizmus v území Národného parku Muránska planina ( I. Milecová, M.Nosko, K.
Mešková, I. Vlček, R. Goldschmidt)



12.9-17.9.2010 - Študijná cesta do Estónska poriadaná Národnou sieťou rozvoja
vidieka SR pre Banskobystrický kraj bola zameraná na realizáciu podpory Leader
(zúčastnili sa P. Marek, I. Pašmík, I. Milecová, K.Mešková, B. Vetráková)



Zasadnutie k spoločnému postupu MAS a VSP na prípravu nového VZN v Detve
( I. Pašmík, I.Milecová)



Návšteva partnerov z Poľska 29.9.2010 na Zbojníckom dvore a v Čiernom Balogu

Október


8.10. 2010 - Stretnutie s predsedom BBSK – priblíţenie práce OZ, diskusia o zmene
VZN a príprave krajského Leadra ( I. Milecová, R.Hlaváčik)

November


2.11.2010

-

II.

trvaloudrţateľný

Pracovné
turizmus

stretnutie
v území

k vypracovaniu

Národného

parku

Európskej
Muránska

charty pre
planina

–

dopracovanie stratégie a akčného plánu ( I. Milecová, M.Nosko, K. Mešková, I.
Vlček, R. Goldschmidt)


24.11.-25.11 2010 účasť

na spoločnom zasadnutí MAS a VSP

s Regionálnym

pracoviskom Národnej siete rozvoja vidieka z Banskej Bystrice v Španej doline-
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prerokovanie ďalšej spolupráce na r. 2011 ( I. Milecová, K.Mešková) a moţnosti
spolupráce s talianskymi partnermi


Vypracovanie ţiadosti na dotáciu z BBSK – Rozvoj a propagácia územia Muránska
planina- Čierny Hron na r. 2011 v celkovej výške 2400,00 EUR ( I. Pašmík)

December


II. ročník Nadregionálnych majstrovstiev v zabíjačke 2010 na Zbojníckom dvore



Zasadnutie Rady 8.12.2010 v Tisovci



Zasadnutie

grantovej

komisie

30.12.2010

v Pohronskej

Polhore,

kontrola

realizovaných projektov
Rok 2010 bol pre naše Partnerstvo ťaţký a preveril schopnosti členov zotrvať spolu aj
napriek neúspechom, ktoré spoločne riešime. V súčasnosti pod gestorstvom obce Čierny
Balog v území pripravujeme realizáciu projektu na vybudovanie klastra cestovného ruchu na
území Partnerstva, čo môţeme vysoko hodnotiť, pretoţe tento projekt napomôţe rozvoju
regiónu.
Za aktívnu účasť a dôveru chcem poďakovať všetkým členom Partnerstva Muránska
planina –Čierny Hron, starostom našich obcí, podnikateľom, občianskym zdruţeniam,
aktívnym kolektívom i jednotlivcom, ktorí podporujú našu činnosť a pomáhajú zviditeľňovať
náš región.
V Čiernom Balogu, 30.3.2011
Mgr. Irena Milecová
predsedníčka Partnerstva MP-ČH
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