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Vyhodnotenie 1. ročníka výtvarno - literárnej súťaže a súťaže krátkych
filmov „Ako vidím Rudohorie“
Dňa 21.6.2021 porota v zložení Ing. R. Nálepka, T. Čabala a O. Ballaschová vyhodnotila 1. ročník
výtvarno - literárnej súťaže a súťaže krátkych filmov „Ako vidím Rudohorie“. Celkovo sa do súťaže
zapojilo 56 detí v siedmych kategóriách, ktoré predložili výlučne výtvarné práce.
Výsledková listina:
P.č.

Názov školy
ZŠ s MŠ Poproč

1

Počet prác/kategória
Spolu: 46,

I. kat.: 3, II. kat.: 3, III.

kat.: 24, IV. kat.: 11, V. kat.: 5

Umiestenie
1. miesto I. kat.: Damián Hužvár
2. miesto I. kat.: Eliška Čonková
3. miesto I. kat.. Timotej Gajdoš
1. miesto III. kat.: Lucia Sarah
Kožárová, 2. miesto III. kat.:
Lenka Slabejová, 3. miesto III.
kat.: Natália Jalčová, 1. miesto
IV. kat.: Sophia Drábiková, 2.
miesto IV. kat.: Daniela
Jasaňová, 3. miesto IV. kat.:
Linda Hegedüš, 1. miesto V.
kat.: Miriam Motyková, 2.
miesto V. kat.: Zuzana Grácová,
3. miesto V. kat.: Natália
Hodermarská

2

ZUŠ Medzev

Spolu: 3, VI. kat.: 1, VII. kat.: 2

1. miesto VI. kat.: Matúš Lukáč
1. miesto VII. kat.: Ivana
Kleinová, 2. miesto VII. kat.:
Vivien Lindvaiová

3

4

MŠ Nižný Klátov, Spolu: 5, II. kat.: 5

1. miesto II. kat.: Eliška

Čaksová 167/1,

Havašiová, 2. miesto II. kat.:

044 12 Nižný

Alžbeta Szabóová, 3. miesto II.

Klátov

kat.: Ruth Tribulová

MŠ Nováčany 86

Spolu: 2, II. kat.: 2

Cena poroty: Maroško Čorba

Výstava prác je umiestnená na prízemí Hvezdárne Medzev, Štóska 174, Medzev do 31.7.2021 a je
prístupná pre všetkých návštevníkov hvezdárne.
Veľké poďakovanie patrí Ing. Róbertovi Nálepkovi za to, že sa ujal neľahkej úlohy predsedu poroty.
Porota sa riadne zapotila, kým vybrala tie najlepšie práce v jednotlivých kategóriách.
Barbore Bernáthovej za grafiku ku diplomom a ďakovným listom, ktoré pripomenú oceneným, že ich
práca bola výnimočná.
Špeciálne poďakovanie patrí predstaviteľom obcí Malá Ida, Medzev, Jasov, Nižný Klátov, Poproč,
Vyšný Medzev, Rudník, Nováčany a Šemša za poskytnutie cien pre deti do súťaže. Časť cien doplnila
hvezdáreň Medzev, ktorej taktiež patrí veľká vďaka. Celkovo bolo ocenených 19 detí a 4 subjekty.
Veríme, že súťaž bude pokračovať aj nasledujúcim ročníkom, pretože náš región ponúka ešte množstvo
inšpirácií.
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I. Kategória

AKTUÁLNE V MAS
 Program rozvoja vidieka – aktuálne vyhlásené výzvy
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 uzavretia výzvy: 15. 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 uzavretia výzvy: 31. August 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:
30.9.2021/30.12.2021
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:
25.8.2021/25.11.2021
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:
16.9.2021/16.12.2021
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:
14.10.2021
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:
14.10.2021

AKTUÁLNE V MAS

PODPORME SA NAVZÁJOM
Na území našej MAS máme množstvo šikovných podnikateľov a firiem. V tejto rubrike Vám
ich postupne predstavíme. V prípade potreby ich neváhajte kontaktovať, takto podporíme
zamestnanosť vo vlastnom regióne.
SPK s.r.o. - Petr Čížek – t.č. 0903 625 630
 Projektovanie pozemných stavieb
 Projektovanie požiarnych projektov
 Vykonávanie stavebného dozoru
Dezider Bodnár – DULBOD o.k. – t.č. 0915 324 207, 0905 270 929
 Piliarska činnosť a spracovanie listnatej a ihličnatej dreviny
LONGINUS, s.r.o. – t.č. 0918 568 964
 Vypracovanie projektovej dokumentácie novostavieb a rekonštrukcií pre všetky stupne
stavebného konania v profesii statika (rodinné domy, priemyselné objekty, dopravné
stavby – mosty, lávky a priepusty.
 Statické posudky
 Odborné poradenstvo
 Konzultácie
Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p. – t.č. 0907 950 728
 Stavebno-rekonštrukčné práce
 Maliarske a natieračské práce
 Zváračské práce
 Drevárske práce
 Pomoc pri údržbe miestnych komunikácií
 Oprava odevov, šitie bytových a reštauračných interiérových doplnkov
 Aranžérske práce – ikebany, vence na dvere, vence smútočné, darčekové koše
 Tréningové centrum ( bude sa venovať pohybovým aktivitám a tréningom hlavne pre
deti a mládež)
Kancelária MAS RUDOHORIE, o.z.
Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev

Manažér MAS: Andrea Sigmundová
masrudohorie@masrudohorie.sk
0910 240 317

