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VYHLÁSENIE 1. ROČNÍKA VÝTVARNO - LITERÁRNEJ SÚŤAŽE  

A SÚŤAŽE KRÁTKYCH FILMOV „AKO VIDÍM RUDOHORIE“ 

V rámci propagácie územia MAS RUDOHORIE, o.z. vyhlasuje 1. Ročník výtvarno 

– literárnej súťaže a súťaže krátkych filmov s názvom „Ako vidím Rudohorie“ . 

Súťaž je určená deťom materských škôl, žiakom základných škôl a základných 

umeleckých škôl na území MAS RUDOHORIE, o.z..  

Súťažné kategórie:  
I.    deti MŠ 1 - 2. ročník 

II.   deti MŠ 3 - 4. ročník 

III.  žiaci prvého stupňa ZŠ 1 - 3. ročník 

IV.  žiaci 4 - 6. ročníka ZŠ 

V.   žiaci druhého stupňa ZŠ 7-9. ročník 

VI.  žiaci 1 - 4. ročníka ZUŠ 

VII. žiaci 5 - 8. ročníka ZUŠ 
 

 

 

Podmienky súťaže: 

Akákoľvek výtvarná technika bez obmedzení. Rozsah literárnych prác max. 5 strán, 

dĺžka filmov max. 5 minút. 

Termín uzávierky súťaže: 11.6.2021 

Spôsob doručenia: 

Poštou alebo osobne na adresu: 

Hvezdáreň Medzev, Štóska 174, 044 25 Medzev alebo 

MAS RUDOHORIE, o.z., Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev 

Označenie práce: 

Vek autora, súťažná kategória, meno a priezvisko autora, názov a adresa školy, ktorú 

autor navštevuje, kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo). 

Dňa 28.6.2021 budú víťazi, zástupcovia zúčastnených škôl a obcí pozvaní na 

vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazom, ktoré bude spojené so 

slávnostným otvorením výstavy, kde budú vystavené práce všetkých zúčastnených 

žiakov. V rámci toho budú premietané víťazné krátke filmy. 

 

 Schválené ŽoNFP v rámci výzvy 

MAS_014/7.4/1 

Obec Bukovec - Kultúrny dom 

Bukovec – rekonštrukcia 

a modernizácia 

Obec Hýľov - Rekonštrukcia – 

modernizácia kultúrneho domu Obec 

Hýľov 

Obec Jasov - Výstavba detského 

ihriska v obci Jasov 

Obec Rudník - Výstavba Domu 

smútku v obci Rudník 

Obec Zlatá Idka - Infraštruktúra na 

trávenie voľného času v obci Zlatá Idka 
 
Podané ŽoNFP 
PD Klatov, a.s.- 6.4 Podpora rozvoja 
vidieckeho cestovného ruchu – Turistická 

ubytovňa Vyšný Klátov - Predná Holica 

Obecný podnik lesov a služieb spol. s.r.o. 

– 8.6 Nákup lesného stroja – zlepšenie a 

zefektívnenie súčasných technológií a 

pracovných postupov pri obhospodarovaní 
lesov 

Mesto Medzev – 7.4 Detské ihrisko – 

Medzev 

Obec Hodkovce -7.4 Kultúrny dom 

Hodkovce – rekonštrukcia 

Obec Nováčany – 7.4 Amfiteáter Nováčany 
Obec Malá Ida – 7.4 Ihrisko v obci Malá 

Ida 

Obec Nižný Klátov – 7.4 Rekonštrukcia 
šatní a zázemia pre ihriská v obci Nižný 

Klátov 

Obec Poproč – 7.4 Výstavba tržnice v obci 
Poproč na podporu predaja miestnych 

produktov 

ŽoPr D1 - Vybavenie počítačovej učebne 
základnej školy s materskou školou v 

Poproči 
 



 
 

                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aktuálne vyhlásené výzvy     

 Program rozvoja vidieka 

MAS aktuálne nemá vyhlásenú žiadnu výzvu 

 Harmonogram plánovaných výziev na rok 2021 

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania 

alebo rozširovania miestnych základných služieb pre 

vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 

a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)  

Plánovaný dátum vyhlásenia: júl 2021 

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania 

alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých 

rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných 

zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) 

Plánovaný dátum vyhlásenia: september 2021 

8.6 Podpora investícií do lesných technológií 

a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich 

uvádzania na trh (mimo Bratislavský kraj) 

Plánovaný dátum vyhlásenia: júl 2021 

Všetky informácie k výzvam sú zverejnené na 

www.masrudohorie.sk 

 Integrovaný regionálny operačný program 

A1 – Podpora podnikania a inovácií 

Oprávnení žiadatelia: 

a) osoby zapísané v obchodnom registri, 

b) osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom 

registri a podnikajú na základe živnostenského 

oprávnenia 

Dátum uzavretia hodnotiaceho kola: 

30.6.2021/30.9.2021/30.12.2021 

B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel 

Oprávnení žiadatelia: 

a) oprávnenými žiadateľmi sú obce podľa zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom 

obyvateľov do 20 000 (vrátane). 

Dátum uzavretia hodnotiaceho kola: 

25.5.2021/25.8.2021/25.11.2021 

B3 – Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb 

Oprávnení žiadatelia: 

a) združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, 

b) občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 

Zb. o združovaní občanov, 

c) neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 

Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 

všeobecne prospešné služby. 

Dátum uzavretia hodnotiaceho kola: 

16.6.2021/16.9.2021/16.12.2021 

C1 – Komunitné sociálne služby 

Oprávnení žiadatelia: 

a) združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb.    

o obecnom zriadení, 

b) občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov, 

c) neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 

Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 

všeobecne prospešné služby, 

d) cirkvi a náboženské spoločnosti registrované 

podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery 

a postavení cirkví a náboženských spoločností 

v znení neskorších predpisov. 

Dátum uzavretia hodnotiaceho kola: 

14.4.2021/14.7.2021/14.10.2021 

D2 – Skvalitnenie a rozšírenie kapacít 

predškolských zariadení  

Oprávnení žiadatelia: 

a) oprávnenými žiadateľmi sú obce podľa zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom 

obyvateľov do 20 000 (vrátane). 

Dátum uzavretia hodnotiaceho kola: 

14.4.2021/14.7.2021/14.10.2021 

 

 

REGIONÁLNA ZNAČKA: 

Regionálna značka miestnych produktov je jednotné 

grafické označenie kvalitných výrobkov a služieb, ktoré 

sú vyrábané, resp. poskytované vo vymedzenom regióne 

a spĺňajú vopred stanovené kritériá. 

Hlavné ciele regionálnej značky miestnych produktov: 

 podpora miestnych výrobcov a  služieb 

 propagácia a podpora rozvoja regiónu 

 podpora využívania miestnych zdrojov 

 podpora uchovávania hodnôt, tradícií a 

jedinečností regiónu 

Regionálna značka zaručuje, že označený 

produkt/služba: 

 je jedinečný vo vzťahu k regiónu 

 využíva tradičné postupy alebo miestne zdroje 

 pochádza od miestneho výrobcu alebo 

poskytovateľa služby 

 obsahuje podiel ručnej práce 

Regionálna značka je určená predovšetkým pre: 

 potraviny a poľnohospodárske produkty  

 prírodné produkty  

 remeselné výrobky  

 ubytovacie a stravovacie služby 

 

MAS RUDOHORIE, o.z. realizuje prípravné práce pre 

zavedenie regionálneho značenia. Viac informácií 

ohľadom tohto projektu poskytneme priebežne.  

 

           Kancelária MAS RUDOHORIE, o.z. 
             Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev 

             Manažér MAS: Andrea Sigmundová 

masrudohorie@masrudohorie.sk 

              0910 240 317 

mailto:masrudohorie@masrudohorie.sk

