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listy Šafránu 01/2011pár slov na úvod

Koncom roka 2010 ste do každej 
domácnosti dostali výtlačok občasníka Listy 
Šafránu, v ktorom sme Vás chceli oboznámiť 
s činnosťou Miestnej akčnej skupiny MAS 
Šafrán. 

Sme si plne vedomí, že pojem MAS 
Šafrán bol v tom čase pomerne neznámy,  
aktivity, ktoré sme v roku 2010 organizovali, 
mali za cieľ spropagovať hlavné ciele a aktivity 
tohto združenia. Veríme, že sa Vám plány a 
aktivity nášho občianskeho združenia páčili a 
že ste sa zamysleli ako by ste mohli byť ná-
pomocní svojmu územiu, ako skrášliť a zlepšiť 
životné podmienky vo svojej obci.

Prešiel polrok a my sme tu zas, chceme 
Vás informovať o tom, kam sme postúpili, čo 
je vidieť za našou (tým myslím všetkých ak-
tívnych občanov) prácou a úsilím. 

26.5.2011 sme oslávili prvý rok od kedy 
sme obhájili svojim strategických plánom 
právo získať štatút miestnej akčnej skupiny 
a dokázať nášmu dotačnému orgánu (Pô-
dohospodárska platobná agentúra), že si ho 
vieme obhájiť a udržať. Na Slovensku takýchto 
miestnych akčných skupín nie je veľa – celé 
Slovensko pracuje prístupom Leader len v 29 
miestnych akčných skupinách, z toho 4 sú v 
Prešovskom kraji. 

V ďalších článkoch a informáciách v 
tomto občasníku sa dozviete ako manažujeme 
rozdeľovanie finančných zdrojov z Programu 
rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 z osi 4 
Leader, prečítate si o tom, že stále je aktuálna  
permanentná výzva na zápis do databázy 
hodnotiteľov projektov – žiadostí o poskyt-
nutie nenávratných finančných prostriedkov, 

ktoré naša miestna akčná skupina zazmluvnila, 
dozviete sa o tom, ktoré miestne akčné 
skupiny navštívili naše územie a naopak akých 
aktivít sme sa zúčastnili my. Veľmi zaujímavé 
budú výsledky ankety, ktorú sme zorganizovali 
medzi žiakmi ZŠ v Kapušanoch k stavu 
verejných priestranstiev v obciach.

Celý kolektív redakčnej rady verí, že Vás 
obsah tohto vydania občasníka zaujme, že 
prejde rukami všetkých členov Vašej domác-
nosti a že výsledkom bude plné priehrštie ná-
padov, čo v území zlepšiť, zmeniť a hlavne ako 
k tomu prispieť vlastnými silami a aj s našou 
pomocou. Prajeme príjemné a poučné čítanie.

ing. viera dujakovičová
manažérka MAS

Väčšina z nás sa príkladne stará a 
zveľaďuje nielen svoje príbytky, ale aj záhrad-
ky, predzáhradky a svoje dvory. Sú našou 
pýchou a výkladnou skriňou zároveň. No len 
čo vyjdeme za brány svojho kráľovstva, už nás 
nezaujíma ako vyzerá verejné priestranstvo, 
ktoré síce slúži všetkým, ale oň sa už nik ne-
stará.

Takýto nezáujem by sa ešte dal 
odpustiť, ale to, že niekedy sami prispievame k 
znečisteniu, hádžeme odpadky (lebo nás nikto 
nevidí) a tajne vyvážame staré haraburdy na 
odľahlé miesta, to sa už odpustiť nedá. Kto 
nám dal právo zakladať divoké skládky? Ich 
likvidácia prináša nemalé problémy vlastníkovi 
pozemku, ktorý je povinný tieto skládky na 
svoje náklady odstrániť. 

Prečo to robíme? Iste by sa nikomu z 
nás nepáčilo, keby niekto vysypal smeti na náš 
pozemok. Skúsme zmeniť svoje myslenie a 
určite sa nám bude lepšie dýchať.

Čo ukážeme ďalším generáciám? 
Zdevastovanú prírodu, kontaminovanú pôdu 
zo žúmp, ktoré sa pod rúškom likvidácie 
zlievajú bez kontroly po území.

To, že naším obyvateľom nie je stav 
územia ľahostajný, svedčí aj výsledok ankety, 
ktorá sa realizovala na pôde základnej školy v 
Kapušanoch.

mgr. natália maťašová
asistentka MAS  

Skrášlenie obcí mAS Šafrán očami detí...
...vyhodnotenie ankety si prečítajte na strane 7

po roku...

Tak si tu žijeme a nevidíme...
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Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť to, čo sa nám páči, ale obľúbiť si to, čo robíme. Thomas Alva edison 



Zasadnutie Výkonného výboru MAS Šafrán k výberu 
Výberovej komisie MAS k výzve č. 05/2011/PRV/MAS 46

Informačný deň MAS Šafrán (31.01.2011) zameraný 
na predstavenie MAS a prístupu Leader novozvoleným 

miestnym zastupiteľstvám

listy Šafránu 01/2011 Stručne o miestnej akčnej skupine

Aktuálne zloženie výkonného výboru mAS Šafrán
Názov člena MAS Zástupca Sektor
Obec Šarišská Trstená Jaroslav Fogaš/predseda MAS verejný
Obec Kapušany Ing. Jozef Pribula verejný
Obec Šarišská Poruba Milan Kaňuch verejný
Ovčia Farma Proč, s r.o Peter Gamčík/podpredseda MAS súkromný
MAZAD spol. s r.o. Marián Maňkoš súkromný
Združenie športov Vyšná Šebastová PaedDr. Jozef Taiš súkromný
DHZ Kapušany Miroslav Jakša tretí
TJ ROZVOJ Pušovce Jaroslav Migaš tretí
Obyvateľka obce Šarišská Trstená  Mária Talpašová občiansky

Aktuálne zloženie dozornej rady mAS Šafrán
Názov člena MAS Zástupca Sektor
TORUBO s. r. o. Monika Lebedová/predseda súkromný
Obec Proč Ján Pavuk verejný
Obyvateľ obce Šarišská Trstená Mgr. Marek Krištof občiansky

Aktuálne zloženie monitorovacieho a kontrolného výboru mAS Šafrán
Názov člena MAS Zástupca Sektor
Obyvateľ obce Chmeľovec Ing. Rastislav Jakab/predseda tretí
Obec Okružná Mgr. Pavol Lackanič verejný
Obec Teriakovce Miroslav Angelovič verejný
Obyvateľka obce Podhorany Júlia Maňkošová občiansky
Obyvateľ obce Ruská Nová Ves Viktor Kruško občiansky

V súčasnosti má MAS 39 členov, z toho 
16 členov z verejného sektora, 5 členov zo 
súkromného sektora a 7 členov z tretieho sek-
tora a 11 členov z občianskeho sektora.

Pre viac info sledujte: www.massafran.sk

Aj v tomto čísle občasníka máte možnosť 
dozvedieť sa viac o aktivitách MAS Šafrán. 
Ako uvidíte, možností zapojiť sa je viac: 

• byť dobrovoľníkom pri realizácii pripra-
vovaných aktivít

• byť predkladateľom projektu - konečným 
prijímateľom zdrojov PRV SR 2007 - 
2013

• byť vystavovateľom na Retrojarmoku
• stať sa výrobcom nového lokálneho 

produktu územia
• byť účastníkom workshopov a exkurzií 

organizovaných MAS.
Ak Vás zaujala niektorá z uvedených 

možností alebo sa Vám témy našich aktivít 
zdajú inšpirujúce a vedeli by ste sa v nich 
realizovať, potom vedzte, že je na čase stať 
sa členom MAS.

Pre členov MAS môžeme spraviť viac 
a rovnako veríme, že sústredená aktivita 
šikovných ľudí prinesie územiu prospech.

Prihlášku za člena MAS Šafrán nájdete 
na našom webe: www.massafran.sk, v časti O  
nás - Členstvo. Vyplnenú prihlášku prineste 
osobne alebo zašlite poštou na adresu Kance-
lárie MAS: MAS Šafrán, Šarišská Trstená 42, 
082 14 Pušovce. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami, ďalšími 
„Šafránmi” nášho územia.

(-BK-)

V novembri minulého roka MAS Šafrán 
vyhlásila grantovú schému pod názvom ZA 
zdrAvím A poznAním, ktorej cieľom je 
z finančných zdrojov obcí a MAS podporiť 
verejno-prospešné projekty realizované 
na území MAS Šafrán, v spolupráci s 
dobrovoľníkmi alebo marginalizovanými 
skupinami obyvateľstva, ktoré napomôžu 
lepšiemu zhodnoteniu prírodného a kultúrneho 
potenciálu územia, rozvoju vidieckej turistiky 
na území a zapájaniu sa obyvateľov do aktivít 
územia.

O grant sa uchádzali: DHZ Pušovce a  
nezisková organizácia TRI D. V rámci hod-
notiaceho procesu boli oba podané projekty 
schválené. 

Vzhľadom k podanej žiadosti o zrušenie 
grantu zo strany TRI D, n.o., sa bude realizovať 
iba jeden projekt s názvom „oheň je dobrý 
sluha, ale zlý pán“, ktorí podali dobrovoľní 
hasiči z Pušoviec. 

DHZ Pušovce zorganizujú v mesiaci 
september (11.09.2011) celodenné športové 
podujatie, na ktorého organizácii sa budú 
spolupodieľať aj dobrovoľní hasiči z ostat-
ných obcí MAS Šafrán a na ktorého aktivitách 
sa zúčastnia deti a mládež zo všetkých 16 
obcí nášho územia. Pre deti a mládež budú 
pripravené zaujímavé súťaže a lákavé ceny. 
Každá obec dostane za úlohu vytvoriť súťažné 
družstvo z detí, ktoré bude reprezentovať a 
hájiť česť svojej obce.

Pozvánku na podujatie nájdete včas  na 
našej webstránke www.massafran.sk a taktiež 
budete o akcii počuť zo svojho obecného 
rozhlasu. Súťažechtiví jedinci sa potom budú 
môcť rovno prihlásiť u svojho starostu. 

Tešíme sa na bohatú účasť a zdravé sú-
perenie a možno sa nám rozrastú rady hasičov 
o nové mladé tváre...

Uvidíme sa v Pušovciach ☺
(-NM-)

Staňte sa „Šafránom”

Súčasní členovia mAS

Grantová schéma zA zdrAvím A poznAním
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CESTOVNÁ A INFORMAČNÁ KANCELÁRIA ÚZEMIA MAS ŠAFRÁN

2.3  Zvýšenie propagácie územia

3.2  Podpora činností v oblasti   
  vidieckeho cestovného ruchu  
  časť B

ISRU

PRV

www.massafran.sk
ChRÁNIME SpOLu pOKLAdy ŠAFRÁNu

Európsky poľnohospodársky fond rozvoja vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí

Spolufinancované ES

D
es

ig
n 

©
 M

gr
. a

rt.
 B

ar
bo

ra
 K

op
ni

ck
á 

20
10

-	 ekonomika	podnikateľského		
	 subjektu
-	 zavádzanie	nových	metód		
	 a	nástrojov	práce	a	riadenia		
	 vo	vidieckom	priestore
-	 manažment	kvality
-	 inovácie	vo	vidieckych	
	 oblastiach,	zavádzanie
	 informačných	technológií,		 	
	 internetizácia
-	 ochrana	životného	prostredia
-	 obnova	a	rozvoj	vidieka
-	 prístup	Leader
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listy Šafránu 01/2011prístup leader

Vo výzvach uzavretých v tomto roku, k 
01.07.2011 MAS zaevidovala a vyhodnotila 
spolu 11 projektov,  z toho 2 projekty v opatrení 
3.3 vzdelávanie a informovanie, 7 projektov 
v opatrení 3.4.1 základné služby pre 
vidiecke obyvateľstvo a 2 projekty v opatrení 
3.4.2 obnova a rozvoj obcí.

Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie:
2 projekty prijaté a vyhodnotené MAS v 

rámci tohto opatrenia MAS Šafrán nedoporučila 
na financovanie z PRV SR 2007 - 2013.

Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidi-
ecke obyvateľstvo

Nasledovných 5 projektov MAS Šafrán 
doporučila na financovanie z PRV SR 2007 - 
2013.

1) Projekt konečného prijímateľa - 
predkladateľa projektu obec Kapušany: 
parkový amfiteáter

2) Projekt konečného prijímateľa - 
predkladateľa projektu obec Podhorany:
dom nádeje - podhorany

3) Projekt konečného prijímateľa - 
predkladateľa projektu obec Ruská nová Ves:
modernizácia a prístavba šatní futbalového 
klubu ruská nová ves

4) Projekt konečného prijímateľa - 
predkladateľa projektu obec Šarišská Poruba:
novostavba viacúčelového ihriska

5) Projekt konečného prijímateľa - 
predkladateľa projektu onec Šarišská Trstená:
multifunkčné ihrisko - Šarišská Trstená

Ďalšie 2 projekty prijaté a vyhodnotené 
MAS v rámci tohto opatrenia MAS Šafrán 
nedoporučila na financovanie z PRV SR 2007 
- 2013.

Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Projekt konečného prijímateľa - 

predkladateľa projektu obec Kapušany:
výstavba a rekonštrukcia chodníka ch2 - 1. 
etapa

Projekt konečného prijímateľa - 
predkladateľa projektu obec Kapušany:
výstavba a rekonštrukcia chodníka ch5

Oba projekty MAS doporučila na finan-
covanie z PRV SR 2007 - 2013.

(-BK-)

harmonogram výziev na druhý polrok 2011
Opatrenia PRV Opatrenia ISRU
č.op. názov opatrenia č.op. názov opatrenia mesiac
3.3 Vzdelávanie a informovanie 3.1 Skvalitnenie občianskej vybavenosti a rozšírenie služieb 

verejnosti
júl

3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 1.2 Budovanie a rekonštr. nízkokapacitných ubyt. zariadení august
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 1.1 Skvalitnenie miestnej technickej infraštruktúry s maximál-

nym a ekologickým využitím prírodného potenciálu územia
november

3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohosp.činnostiam 2.1 Budovanie a rekonštr. rekreačných a ubyt. zariadení november

výzva č.10/2011/prv/mAS 46
Názov opatrenia PRV SR 2007 – 2013
Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti 
vidieckeho cestovného ruchu – časť B
Názov opatrenia v súlade s ISRÚ MAS Šafrán:
Opatrenie 2.3 – Zvýšenie propagácie územia
Termín uzávierky: 31.10. 2011

výzva č.09/2011/prv/mAS 46
Názov opatrenia PRV SR 2007 – 2013
Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti 
vidieckeho cestovného ruchu – časť A
Názov opatrenia v súlade s ISRÚ MAS Šafrán:
Opatrenie 2.2 – Budovanie a rekonštrukcia 
nízkokapacitných ubytovacích zariadení
Termín uzávierky: 31.10. 2011

výzva č.11/2011/prv/mAS 46
Názov opatrenia PRV SR 2007 – 2013:
Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie
Názov opatrenia v súlade s ISRÚ MAS Šafrán:
Opatrenie 3.1 Zvyšovanie úrovne kvality života 
na vidieku zvyšovaním pripravenosti územia 
skvalitňovaním a podporou ľudského potenciálu 
Termín uzávierky: 02.09. 2011

podané projekty

Aktuálne výzvy
04
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Z hodnotenia výzvy č. 05/2010/PRV/MAS 46.

listy Šafránu 01/2011 prístup leader

MAS Šafrán vytvára možnosti a pod-
mienky pre aktívne zapojenie sa jej obyvateľov 
do procesu hodnotenia žiadostí o poskytnu-
tie nenávratného finančného príspevku zo 
zdrojov MAS. Z tohto dôvodu platí perma-
nentná výzva pre aktívnych a zodpovedných 
občanov prihlásiť sa do databázy externých 
hodnotiteľov. V súčasnosti je v databáze MAS 
32 hodnotiteľov z územia, ktorí prejavili ochotu 
spolupodieľať sa na hodnotení podaných pro-
jektov.

Funkcia člena výberovej komisie - 
externého hodnotiteľa je zodpovednou a 
náročnou funkciou, vyžaduje si zo strany záu-
jemcu poznanie princípov fungovania MAS, 
znalosť základných dokumentov MAS, hlavne 
Štatútu výberovej komisie, ISRU  a taktiež 
príslušnú odbornosť v danej oblasti, z ktorej 
sa projekty hodnotia. Externý hodnotiteľ hod-
notí súlad žiadosti s nastavenými podmien-
kami, komplexnosť a súlad so strategickým 
nastavením rozvoja územia, jeho potrebami a 
efektívnosť žiadaných finančných prostriedkov 
v rámci jednotlivých výziev. 

Ak si myslíte, že máte predpoklady  a 
záujem podieľať sa na hodnotení projek-
tov, neváhajte a pridajte sa k nám. Základ-
nou podmienkou je dosiahnuté minimálne 
stredoškolské vzdelanie, veľmi dôležitou 
je snaha naučiť sa niečo nové, dôkladne si 
osvojiť základné dokumenty MAS a hlavne 
podmienok hodnotenej výzvy, byť objektívny a 
zodpovedný k územiu. 

MAS Šafrán má ambíciu pripraviť a 
vyškoliť kvalitných hodnotiteľov, ktorí budú 
súčasťou kvalitného a odborného procesu

hodnotenia. Pred hodnotením sa realizuje 
zaškolenie a konzultácia vybraných členov 
hodnotiacej výberovej komisie.

V mesiaci február 2011 si už prvé 
lastovičky odskúšali svoju zdatnosť a 
odbornosť pri hodnotení výziev č.04 -  
Opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie, č. 
05 - Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí a 
výzvy č. 06 - Opatrenie 3.4.1 Základné služby 
pre vidiecke obyvateľstvo. Veríme, že im táto 
skúsenosť ukázala ďalšiu potrebu získavania 
informácií a vedomostí.

Prihlášku a zoznam povinných príloh 
nájdete na našom webe www.massafran.sk. 
V prípade, že máte záujem o túto funkciu,  
zašlite vyplnenú prihlášku do databázy spolu 
s povinnými prílohami na adresu MAS Šafrán, 
Šarišská Trstená 42, 082 14 alebo elektronicky 
na natalia@massafran.sk. 

Možno budete verejným náhodným 
losovaním záujemcov z tejto databázy pri 
najbližšom výberovom kole zaradený medzi 7 
členov výberovej komisie práve Vy.

(-NM-)

Kvalitná práca miestnych akčných skupín 
nie je možná bez komunikácie a spolupráce 
s inými miestnymi akčnými skupinami, a to 
domácimi aj zahraničnými. Nakoľko sme si v 
našej MAS tejto skutočnosti vedomí, rozhodli 
sme sa podporiť vznik takejto organizácie, 
ktorá by spájala všetky miestne akčné skupiny 
na Slovensku a zároveň pomáhala iným 
územiam, ktoré sa tiež chcú zapojiť do tohto 
organizmu pochopiť princípy prístupu Leader, 
či už formou ukážok „príkladov dobrej praxe“  
alebo návštevami území aktivizovať občanov 
týchto území  zobrať zodpovednosť za rozvoj 
územia do vlastných rúk a využiť maximálne 
potenciál územia pre zlepšenie kvality jeho 
života.

Výsledkom snaženia 12 miestnych 
skupín na Slovensku je založenie Národnej 
siete slovenských Miestnych akčných skupín 
(NSS MAS), ustanovujúca schôdza sa konala 
12.04.2011 v Levoči. 

Naša miestna akčná skupina má dôležitú 
funkciu predsedu dozornej rady, ktorou je Ing. 
Viera Dujakovičová. 

Jednou z úloh tohto združenia je 
aj spolupracovať s riadiacim orgánom – 
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR pri tvorbe nových dokumentov a 
tvorbe Programu rozvoja vidieka na roky 2014 
– 2020. 

To sa čiastočne naplnilo 21.06.2011, 
kedy bolo valné zhromaždenie členov NSS 
MAS v Horných Salibách, ktorého sa zúčastnila 
za MAS Šafrán Ing. Viera Dujakovičová. Prí-
tomní zástupcovia MP a RV SR informovali 
účastníkov o ďalších možnostiach Programu 
rozvoja vidieka vo vzťahu k osi 4 Leader, 
potešili ideou, že prostriedky MAS, ktoré sú v 
súčasnosti k dispozícii na rozvoj území MAS 
budú v ďalšom plánovacom období navýšené, 
možno budú aktivity rozšírené o realizáciu ob-
jektov sociálnej politiky v obciach, atď. 

Je na nás ako sa naučíme zodpovedne 
riadiť svoje územie, aktívne občiansky 
vstupovať do rozhodovacích procesov a 
cieľom spolupráce v rámci NSS MAS je určite 
aj nadväzovanie priateľských a partnerských 
vzťahov medzi našou miestnou akčnou sku-
pinou a ostatnými MAS na území Slovenska, 
výmena skúseností, poznatkov a o tento druh 
spolupráce má naša MAS eminentný záujem. 

Princípom práce NSS MAS je aj organi-
zovanie valných zhromaždení vždy na území 
inej miestnej akčnej skupiny spolu s ukážkou 
práce MAS, projektov, ktoré boli zo zdrojov 
MAS podporené, výmenou skúseností v rámci 
orgánov MAS a pod. 

Veríme, že keď bude organizácia val-
ného zhromaždenia na našej MAS budeme 
schopní pochváliť sa našou prácou, našimi 
užitočnými realizovanými projektmi a taktiež 
krásami nášho územia.

(-VD-)

Jednou z dôležitých súčiastok, 
ktorá zatiaľ pomerne nehlučne funguje 
v rámci MAS Šafrán, je Monitorovací a 
kontrolný výbor, ktorého úlohou je „bdieť“ 
nad celým procesom vyhlásenia, schvále-
nia, realizácie a finalizácie projektov na 
jednotlivé výzvy v našej MAS (Monitoring 
priebehu vecného a finančného plnenia 
projektov za ročné obdobie a vyhodnoco-
vanie jednotlivých výziev). 

Členovia výboru sú, samozrejme, 
všetci členmi MAS. Na pozícii predsedu 
je Ing. Rastislav Jakab, podpredse-
dom je Mgr. Pavol Lackanič a kvinteto 
členov dopĺňajú Miroslav Angelovič, Júlia 
Maňkošová a Ing. Viktor Kruško.

Pätica si zároveň všíma aj činnosť 
samotnej MAS formou monitoringu jej 
aktivít a sleduje napĺňanie stanovených 
cieľov v rámci stratégie, apod.; má teda 
funkciu kontrolnú, hodnotiacu a monitoro-
vaciu.

Kvintetu možno popriať do blízkej 
budúcnosti veľa entuziazmu pri plnení 
svojej čestnej funkcie a dobrú spoluprácu 
so všetkými subjektmi čerpajúcimi zdroje 
prostredníctvom MAS Šafrán.   

mgr. pavol lackanič
podpredseda Monitorovacieho a 

kontrolného výboru
starosta obce Okružná

výberová komisia - aj vy sa môžete stať členom

mAS Šafrán a národná sieť slovenských miestnych akčných skupín

monitorovacie očko
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brusel, belgicko (19.-20.január 2011)

Myšlienka prístupu Leader nie je v 
Európe zďaleka nová, prístup Leader sa 
aplikuje v zakladajúcich štátoch EU viac 
ako 20 rokov, na Slovensku cca 3 roky. 
Podstatou prístupu Leader je pri maximálnej 
aktívnej účasti obyvateľov územia za pomoci 
využitia jeho zdrojov a za finančnej podpory 
EU a štátneho rozpočtu SR zabezpečiť 
rozvoj územia a zlepšenie kvality života jeho 
obyvateľov. 

Viac ako dvadsaťročná prax v Európe 
ukazuje, že prístup Leader je úspešnou 
metódou rozvoja, avšak potrebuje neustále 
monitorovanie a prispôsobovanie sa 
novým podmienkam jednotlivých štátov, 
to znamená potrebu zovšeobecňovať 
pozitívne a špecifikovať jednotlivé odlišnosti 
v podmienkach a skúsenostiach jednotlivých 
štátov, ktoré prístup Leader aplikujú pri 
podpore rozvoja vidieka.

Z tohto pohľadu sme veľmi privítali or-
ganizovanie seminára „leader as a driver 
for rural europe: Workshop for new 
lAGs“ v Bruseli – prístup leader ako hnací 
motor pre vidiek európy: Workshop pre 
nové miestne akčné skupiny (voľný preklad 
témy).

Za našu miestnu akčnú skupinu sa tohto 
seminára v dňoch 19. – 20.01.2011  zúčastnila 
manažérka Ing. Viera Dujakovičová. Spolu s 
ňou boli zastúpené aj niektoré miestne akčné 
skupiny zo Slovenska, celkovo sa tejto akcie 
zúčastnilo cca 400 manažérov miestnych 
akčných skupín z celej Európy.  

Úvodnú reč predniesol prítom-
ným z videozáznamu komisár eu pre 
poľnohospodárstvo pán daciona ciolosa. 
V princípe svojimi slovami potvrdil, že metó-
da Leader sa osvedčila, vzniká však potreba 
prejsť na vyššiu úroveň implementácie, a to 
je vzájomné sieťovanie a tvorba partnerstiev.  

Túto tendenciu potvrdil vo svojom vys-
túpení aj Adrian neal z európskej siete 
rozvoja vidieka. Zdôraznil však potrebu 
využívať rôzne spôsoby a prostriedky na 
zlepšovanie informovanosti a spätnej väzby 
medzi jednotlivými MAS a jednotlivými kra-
jinami, ktoré implementujú tento spôsob 
práce. ENRD ako organizácia spolupôso-
biaca pri uplatňovaní metódy Leader vydáva 
rôzne publikácie, newsletter, webový portál 
ai. pre poskytovanie informácií čo najbližšie 
k obyvateľom MAS.  

novozvolený predseda európskej 
siete rozvoja vidieka (elArd) pán petri 
rinne nás oboznámil s cieľmi tejto orga-
nizácie, ktorá zlučuje všetky siete miestnych 
akčných skupín z jednotlivých krajín EU (viď 
článok o založení Národnej siete Sloven-
ských miestnych skupín NSS MAS, ktorá má 

tiež ambíciu stať sa členov ELARD). Taktiež 
z jeho úst vyšla podpora tejto metóde a pod-
pora rozvoja území MAS týmto prístupom.
Informoval nás, že prístup Leader sa bude 
aplikovať aj v afrických krajinách a Rusku. 
Ako človek z praxe (predseda MAS vo Fín-
sku) veľmi objektívne pomenoval problémy 
s vyhodnocovaním monitorovacích správ o 
činnosti MAS, nastavení kritérií hodnotenia, 
zdôraznil často vyslovenú potreby vzájomnej 
spolupráce medzi MAS, a to v celoeurópskom 
kontexte. Otvoril otázku nastavenia objek-
tívnych (alebo čo najobjektívnejších) indiká-
torov kvality práce MAS. To je vážna úloha, 
ktorá stojí pred nami všetkými, ktorí pracu-
jeme touto metódou a ktorých snahou je túto 
metódu doviesť k čo najväčšej objektívnosti a 
efektívnosti. 
     Otázkou objektívnosti nastavení indiká-
torov sa zaoberal aj jean michel courades 
z dG AGri, unit G3 - ako dôležitý imple-
mentátor prístupu Leader v EU na histórii 
Leadra ukázal jeho budúcnosť, perspektívu 
pre ďalšie územia v EU, potenciál v udelení 
štatútu MAS aj ostatným územiam EU a 
hlavne jeho uplatnenie v prístupových kra-
jinách. Najzaujímavejšou bola informácia o 
troch spôsoboch financovania Leadra, ktoré 
sa v súčasnosti v EU uplatňujú. V tzv. starých 
krajinách EU je zaužívaný priamy systém fi-
nancovania, t.j. priame napojenie MAS na 
Brusel bez sprostredkovateľa, čo znamená 
že MAS je priamym partnerom dotačného 
orgánu bez sprostredkovateľa v podobe 
platobnej agentúry. Druhý spôsob je kom-
binácia tretieho a prvého spôsobu. U nás je 
využívaný tretí spôsob, t.j. silná väzba na Pô-
dohospodársku platobnú agentúru, ktorá je 
akýmsi dohliadačom na správnosť aplikova-
nia princípov, ktoré sú nastavené v PRV SR 
na roky 2007 – 2013 a aj v ďalších obdobiach. 

Uvidíme ako sa tieto veľmi aktuálne 
otázky pretavia do novo pripravovaného 
dokumentu rozvoja vidieka na obdobie 
2014 – 2020. Veríme, že územia MAS 
dostanú dôveru a bude im umožnené vniesť 
väčšiu mieru inovatívnosti a vlastného 
poznania miestnych pomerov a zdrojov pri 
implementácii prístupu Leader.    

Zaujímavé boli konkrétne príspevky 
manažérov MAS napr. z Českej republiky, 
Fínska, Rumunska, Estónska a Malty, v rámci 
panelovej diskusie sme videli, že každá kra-
jina si nastavila os 4 Leader inak, vzhľadom 
na svoju úroveň rozvoja vidieka, možnosti 
štátneho rozpočtu, atď. Jednotnou potrebou 
všetkých vystúpení bola podmienka pozna-
nia potrieb územia, neustála komunikácia s 
územím, podpora miestnych aktérov ai.

Pozitívom seminára bol fakt, že sa ot-
vorili otázky, ktoré trápia  MAS, a to je pnu-
tie medzi mantinelmi finančného rámca a 
potrebou inovácií a teda aj istého rizika, nájsť 
pomer medzi kvalitou a kvantitou pri dodržaní 
finančného rámca, práca so získanými 
poznatkami a informáciami z monitoringov 
MAS a operatívnosť pri upravení nastavenia 
jeho uplatňovania riadiacim orgánom, ap-
likovanie prístupu „zdola nahor“ pri zmene 
podmienok v území, atď. 

Na záver musím podotknúť, že 
pomerne malý priestor bol venovaný prob-
lémom práce miestnych akčných skupín v 
novopristúpených štátoch EU, kam patrí aj 
Slovensko, možno sme všetci naši účastníci 
chceli počuť viac a konkrétnejšie o ďalšom 
vývoji a trendoch uplatňovaniam prístupu 
Leader, o možnostiach vstupovať do nas-
tavení tohto prístupu v rámci jednotlivých 
štátoch, no možno nabudúce...

(-VD-)

Ako ďalej v leadri?
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Areál penziónu v Zámutove, schopný uspokojiť požiadavky 
rodiny na dovolenke i pracovných rokovaní.

Bolo zaujímavé porovnať prezentáciu aktivít MAS a plán 
činností združenia, ktoré sa chce o tento štatút uchádzať.

zámutov (26.máj 2011)

Veľmi nás potešilo pozvanie zástupcov 
občianskeho združenia združenie Slánske 
vrchy - východ na valné zhromaždenie tejto 
organizácie, ktoré sa konalo dňa 26.5.2011 
v obci Zámutov. Zúčastnili sme sa ho v zos-
tave Ing. Dujakovičová Viera a Mgr. art. Bar-
bora Kopnická. Prvé čo nás milo prekvapilo bol 
nádherný penzión s reštauráciou a športovo-
oddychovým zázemím na konci obce Zámutov, 
hneď nás smutne napadla asociácia s našim 
územím, kde by sme takého zariadenie určite 
veľmi radi privítali.

Zasadnutie sa nieslo vo veľmi pra-
covnom tempe, z jednotlivých vystúpení bolo

zrejmé, že členom nie je rozvoj územia 
ľahostajný, prejednával sa plán činnosti na 
rok 2011, volili sa nové orgány a zaujímavá 
bola úloha spracovať strategický plán roz-
voja územia v 35 obciach, ktoré sú členmi 
tohto združenia. Príjemný bol vstup súkrom-
nej spoločnosti za člena a prísľub finančnej 
podpory tvorbe takéhoto plánu. Hneď sme 
dostali ponuku „zabojovať“ o značku lokálneho 
produktu MAS Šafrán s nádhernými výrobkami 
z opálu – myšlienka nie na zahodenie.

Cieľom našej prezentácie bolo 
oboznámiť prítomných (poväčšine starostov 
jednotlivých obcí) so začiatkami pri založení 
občianskeho združenia Partnerstvo Šafrán, 
problémoch a úlohách, ktoré sme museli pri 
založení a ďalšej práci riešiť, veľmi ich zau-
jímala naša Integrovaná stratégia rozvoja 
územia, prístup Leader a možnosti ako získať 
štatút Leader. 

Výsledky ich práce (turistické chod-
níky, organizovanie rôznych akcií, propa-
gácia územia a pod.), bohaté skúsenosti z 
činnosti združení a veľmi zjavná snaha rozvíjať

územie, sú veľmi dobrým predpokladom pre 
naplnenia snahy získať zdroje EU prostredníc-
tvom rozvojových fondov a prácou prístupom 
Leader citlivo reagovať na potreby a možnosti 
územia. 

Z ich záujmu o našu prezentáciu sme 
videli vážnu snahu o získavanie skúseností 
a poznatkov aj od iných združení a našu 
návštevu sme ukončili prísľubom užšej spo-
lupráce medzi územiami a vidinou prepojenia 
územia prostredníctvom vytvorenia niekoľkých 
miestnych akčných skupín v budúcom pláno-
vacom období. Veď obce Bystré, Zlatník, Hlin-
né, Čaklov či mestečko Hanušovce nad Topľou 
nie sú vôbec ďaleko :-) 

(-VD-) 

listy Šafránu 01/2011 udalosti a propagácia územia

V mesiaci apríl 2011 realizovala MAS 
Šafrán  v spolupráci so ZŠ v Kapušanoch an-
ketu o stave verejných priestranstiev na území 
našej MAS. Z celkového počtu rozdaných 529 
ankiet sa ich 262 vrátilo. 

Anketa bola rozdelená na dve časti, jed-
nu časť vypĺňali deti (žiaci ZŠ v Kapušanoch) 
a druhú ich rodičia. Respondenti sa mali 
možnosť vyjadriť o verejných priestranstvách 
svojich obcí, v rámci nasledovných otázok:

1) páčia sa vám verejné priestranstvá 
vo vašej obci?
Väčšine respondentov sa verejné priestrans-
tvá obcí, ktoré obývajú, páčia. Najviac v ob-
ciach Lipníky a Proč a najmenej v Šarišskej 
Trstenej a Pušovciach.

2) Čo by ste zmenili na verejných 
priestranstvách vo vašej obci? 
Väčšina rodičov by chcela, aby sa čo najviac 
priestoru venovalo deťom, a to vybudovaním 
nových multifunkčných ihrísk, parkov s 
lavičkami, chodníkov na korčuľovanie a bicyk-
lovanie. V niektorých obciach žiadajú o úpravu 
okolia už existujúcich ihrísk či parkov, o vy-
regulovanie a vyčistenie potokov, o renováciu 
zastávok a rekonštrukciu MŠ, ZŠ, OcÚ, o 
dokončenie výstavby Domu smútku a oplote-
nia cintorínov. Taktiež by radi vyčistili verejné 
priestranstvá od odpadkov, zaviedli viac od-
padkových košov, popolníc.

3) myslíte si, že by cielená výsadba 
okrasných rastlín zlepšila vzhľad verejných 
priestranstiev v obci? 
Na skrášlenie obcí by rodičia vysadili okrasné 
stromčeky, kríky a kvety. 

4) chceli by ste sa vyjadrovať ku 
vzhľadu verejných priestranstiev v obci?
K vzhľadu verejných priestranstiev by sa chceli 
vyjadriť rodičia najmä z týchto obcí: Lipníky 
(70%), Šarišská Trstená (65%) a Šarišská Po-
ruba (64%).

5) chceli by ste pracovať v pracovnej 
skupine zriadenej pre skrášľovanie obcí 
mAS Šafrán?
Negatívnu odpoveď zaškrtlo viac ako 50% 
respondentov.

6) mali by ste záujem zúčastniť sa 
odbornej exkurzie zameranej na ukážku 
pestovania a výsadby okrasnej zelene?
O účasť prejavili rodičia viac ako 50% záujem.

7) mali by ste záujem o službu záhrad-
ného architekta/záhradníka?

8) Ak áno, boli by ste ochotní platiť za 
túto službu poplatok?
Väčšina by o túto službu nemala záujem a ani 
by neboli ochotní za ňu platiť.

9) Aké druhy ovocných stromov/
kríkov pestujete vo svojej záhrade/
predzáhradke?
Podľa výsledkov ankety záhrady na území

MAS Šafrán zdobí množstvo ovocných stro-
mov ako hruška, slivka, čerešňa, jabloň, orech, 
marhule, broskyne, jahody, egreše, ríbezle, ale 
aj tuje, borovice, duby, buky a ruže.

10) mali by ste záujem spolupodieľať 
sa aj na spracovaní ovocia, ktoré rastie na 
území mAS mimo súkromných záhrad?
Najväčší záujem prejavili rodičia z obcí 
Šarišská Trstená (76%) a Lipníky (50%).

11) nakresli alebo napíš, ako by si 
skrášlil/a obec, v ktorej bývaš.
Väčšina detí v jednotlivých obciach by rado 
privítalo nové multifunkčné ihriská, chodníky 
na korčuľovanie a bicyklovanie, opravili cesty 
a vyasfaltovali poľné a vedľajšie cesty, obno-
vili turistické chodníky na Kapušiansky hrad. 
Taktiež by zrekonštruovali MŠ, ZŠ, OcÚ, za-
stávky, vyregulovali a vyčistili potoky, skrášlili 
verejné priestranstvá okrasnými stromčekmi 
a kvetmi, vynovili obchody, pohostinstvá, 
odstránili skládky, vyčistili ostatné verejné 
priestory od odpadkov a zaviedli viac akcií a 
záujmových krúžkov pre deti a mládež. 

V ďalšom období plánujeme do ankety 
zapojiť aj obce MAS Vyšnú Šebastovú, Teria-
kovce a Ruskú Novú Ves, nakoľko ich deti 
nenavštevujú ZŠ v Kapušanoch a ich názor na 
vybranú problematiku je pre nás určite veľmi 
zaujímavý.

bc. monika Žulková
administratívna pracovníčka MAS

Aj v zámutove sa chceli dozvedieť niečo o prístupe leader

Anketa – verejné prieSTrAnSTvá nA území mAS ŠAFrán

07

Zbabelosť je, keď vieme, čo máme robiť a nerobíme to. konfucius



V Poľnohospodárskej komore Atlantických Pyrenejí nám 
Benoit Floquet okrem iného prezentoval agroturistickú sieť 

„Vitajte na Farme”

Miestne plemeno “farmárske prasa” zachránené činnosťou 
Pierra OTEIZU, vo svojom prirodzenom prostredí. Tak ako 

ovce sú aj prasatá časť roka chované v kopcoch.

Delikatesy Pierra OTEIZU, sme ochutnali v obchodíku, 
ktorý stojí v spracovateľskom areáli kooperatívy. Jeho 
produkty dopĺňa sušená červená paprika a ďalšie lahôdky.

Pred malou rokovacou sálou v Poľnohospodárkskej 
komore Atlantických Pyrenejí nás privítala vitrína plná 
špecialít a lokálnych produktov vyrábaných v miestnom 
regióne. Kto by sa netešil na ďalší program pri predstave, 
že čosi z týchto lahôdok vyskúšame aj na vlastných 

chuťových pohárikoch?

Emmanuelle YOhAnA, animátorka MAS Baskické hory 
- našej potenciálnej partnerskej MAS nám prezentovala 
projekt Leader Baskické hory a podporované opatrenia.

V Kooperatíve BELAUn venovali šesťročné úsilie diskusií 
a návrhov pre vytvorenie efektívneho nástroja pre 
spracovanie jahňacieho, bravčového a hovädzieho mäsa.

Majiteľ Muštárne ALDAKURRIA spojenej s reštauráciou   
pri prezentácii technológie výroby muštu. najstaršia 
generácia rodinnej firmy chce know how odovzdať aj nám.

V sídle ETchARRY - centra pre vzdelávanie a rozvoj nás 
srdečne privítali jeho predseda Barthélémy AGUERRE a 

podpredseda Michel ARhAncET.

Procedúry a nástroje lokálneho rozvoja vo vidieckom 
prostredí nám sprostredkovala Jenofa hIRIART, agentka 

rozvoja Syndikátu BASSE nAVARRE. 

Pierre OTEIZA, chovateľ a výrobca – mäsiar, ktorému 
sa vlastným úsilím podarilo zachrániť takmer vyhynutý 
miestny druh farmárskeho baskického prasaťa nám v 
raji každého labužníka ukázal malé tajomstvá výroby (tie 
veľké si samozrejme nechal pre seba). Založenie malej ko-
operatívy 3 výrobcov a spoločné vybudovanie nástroja pre 
spracovanie finálneho produktu – solenej šunky prinieslo 
tomuto gazdovi vizionárovi zavedenie certifikovanej lokál-
nej značky a najvyššie ocenenia na výstavách produktov 

vo Francúzsku.

listy Šafránu 01/2011boli sme sa inšpirovať

etcharry, Francúzsko (07.-12.február 2011)

V nadväznosti na medzinárodný work-
shop o projekte MENDIA pre nás naši part-
neri zorganizovali zahraničný workshop na ich 
domovskom území v Baskicku vo Francúzsku.
Jeho cieľom bolo recipročné spoznávanie 
územia a posúdenie možností spolupráce v 
rámci cezhraničných projektov, prípadne iných 
alternatív spolupráce a výmien miestnych ak-
térov z územia MAS Šafrán a MAS Baskické 
hory. 

Zloženie pracovnej skupiny zo strany 
MAS Šafrán bolo zvolené tak, aby v ňom boli 
zastúpené zložky plánovania stratégie a riade-
nia územia – členovia Výkonného výboru (Ing. 
Viera Dujakovičová, Jaroslav Migaš, Marián 
Maňkoš), členka Monitorovacieho a kontrol-
ného výboru (Júlia Maňkošová), manažérka 
(Mgr. art. Barbora Kopnická) a tlmočníčka 
(Mgr. Marta Gregová). Členovia pracovnej sku-
piny zároveň tvorili vzorku aktérov územia – 
podnikateľov, zástupcov tretieho sektora, lek-
torov pre oblasť cestovného ruchu, dizajnérov.

To čo sme videli a zažili Vám chceme 
priblížiť malou fotoreportážou, ktorá dúfame 
živšie vystihne aspoň časť zážitkami naplnenej 
atmosféry workshopu.

mgr. art. barbora kopnická
asistentka MAS

za siedmimi horami, za siedmimi dolami 
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Generálna riaditeľka Spoločenstva obcí Soule  (horské 
údolie, 36 obcí, 14 000 obyvateľov) si pre nás pripravila 

dynamickú prezentáciu o politike riadenia údolia.
Vysvetlila nám, prečo sa spoločenstvo obcí rozhodlo pre 
zriadenie Multiservisného centra v Mauléon, ktoré je k 

dispozícii všetkým obyvateľom údolia Soule.

Riaditeľ ODAcE  - štruktúry podpory ekonomického rozvoja 
v údolí Soule nám ukazuje recepciu Podnikateľského 
InKUBáTORA, zabezpečujúcu administratívny servis 
začínajúcim firmám. Inkkubátor v súčasnosti poskytuje 
zázemie dvom firmám, jedna z nich bola založená 

miestnymi ženami, ktoré prišli o prácu v továrni.

Druhá firma využívajúca služby inkubátora bola založená 
mladíkmi, ktorí prešli tréningom ODAcE. Firma sa zaoberá 
spracovním funkčných simulácií prototypov výrobných 
zariadení a ich výrobou. Vo výrobnej hale nám ukázali 
patentované zariadenie pre štopkanie kačiek, ktoré vyrobili 

v spolupráci s miestnym chovateľom.

Areál Multiservisného centra tvorí viacero budov, v ktorých 
sa okrem kancelárií nachádza aj kiberknižnica, hudobná a 

tanečná škola, jazyková škola kde učia baskičtinu.

hlavnou úlohou Multiservisného centra je poskytovať 
sociálne, poradenské a právne služby všetkého druhu v 

príjemnej a otvorenej atmosfére.

O cestovnom ruchu nám porozprával riaditeľ Kancelárie 
cestovného ruchu v Soule, v príjemnom prostredí 

miestneho hostinca patriaceho starostovi obce.

Gaznakagia AZKORRIA alebo Syráreň Svitanie kde 
tradičnými metódami dorábajú žlté slniečka ovčieho syra 
tej najvyššej kvality, čo potvrdzuje aj množstvo ocenení.

Aj takto môže vyzerať príjemné domácke ubytovanie v gîte 
- nepoužívané vidiecke sídlo sa zmenilo na sebestačné 

ubytovacie zariadenie pre 6 -10 osôb.

Lyžiarske stredisko IRATY okrem bežkovania, turistiky 
a poľovačiek poskytuje svojim návštevníkom možnosť 

ubytovania v najväčšom bukovom lese Európy.

V kooperatíve AXURIA 300 poľnohospodárov z údolia 
Soule spravuje nástroj pre spracovanie jahňacieho a 

hovädzieho mäsa - bitúnok.

Predseda Syndikátnej komisie Soule a ďalší vysokí 
predstavitelia územia si vypočuli prezentáciu MAS Šafrán 

v prekrásnom sídle pretkanom tradíciou Baskov.

Jean Michel BERhO, chovateľ kačíc na pečeň nám ukázal 
svoju farmu i postup spracovania kačíc. Produkty putujú aj 

do útulného obchodíka priamo na farme.

Trocha baskického folklóru na záver - veruže vidíte dobre, 
krajšie a nápaditejšie kroje a tance majú v tomto kraji 

chlapci. Dievčatá sa dlhé roky mohli iba prizerať.
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Program bol výborne vyvážený - veľká časť workshopov 
sa odohrávala v teréne, kde sme mali možnosť vniknúť 
do tématiky vlastnou skúsenosťou. Veď nakoniec na 

čerstvom vzduchu sa pracuje najlepšie :)

Živé bábkové divadlo na námestí dokresľovalo atmosféru 
jarmoka v historickom centre Štramberka, nad ktorým tróni 

veža - Štramberská trúba.

listy Šafránu 01/2011boli sme sa inšpirovať

Štramberk, Česká republika (17.-18. máj 2011)

S radosťou sme využili príležitosť 
zúčastniť sa druhého ročníka aktivity leader-
FeST 2011 a poučiť sa o implementácii prístu-
pu Leader predovšetkým u českých partnerov. 
V tomto roku sa na podujatí zúčastnili zástupco-
via 12 krajín. Našu MAS zastupovali Ing. Viera 
Dujakovičová – členka Výkonného výboru, 
Mgr. art. Barbora Kopnická – manažérka MAS 
a Mgr. Natália Maťašová – asistentka MAS. 

Hlavný program tvorilo množstvo zaují-
mavých prezentácií, tematicky zameraných na 
okruhy: Projekty spolupráce, Príklady dobrej 
praxe v programoch LEADER, Inovácie v pro-
jektoch LEADER, Geoparky, Dokumentárne 
filmy venkov České republiky.

Najviac nás zaujala prezentácia 
projektov spolupráce, napríklad projekt 
„Cesty, které nás spojují” zameraný na obnovu 
pôvodných poľných ciest spojujúcich obce 
alebo projekt „RegTIM” zameraný na vývoj 
novej informačnej technológie - regionálneho 
turistického informačného manažéra. 

kružberg, Česká republika (23.-29.jún 2011)

V júni nás MAS Šafrán vyslala do Čiech,  
na workshop „Tradition and history - as 
the basis for a rich country life“ (Tradícia a 
história - základ pre bohatý vidiecky život) or-
ganizovaný MAS Opavsko v rámci projektu 
Gründvig. Účastníci boli zo šiestich krajín, a to zo 
Slovenska, Poľska, Litvy, Lotyšska, Bulharska a 
Nemecka. Školenie sa konalo v krásnej dedinke 
Kružberg neďaleko Ostravy. 

Čo nás zaujalo? Ubytovaní sme boli 
v Davidovom mlyne. Tento mlyn je krásne 
zrekonštruovaný na  hotel s reštauráciou a v jeho 
areáli sa nachádza  lanové centrum pre deti aj 
pre dospelých, taktiež keramická dielňa, sauna a 
tri rybníky na chov a lov rýb. Asi 2 km od mlyna je 
veľká priehrada a neďaleko nej skaly, kde sa učia 
mladí horolezci. Mlyn sa rekonštruoval 2 roky a 
teraz je v prevádzke druhý mesiac. Pozoruhodný 
je bezbariérový prístup a tiež izby, ktoré sú vy-
bavené pre vozíčkárov. 

Ďalším pozitívnym prvkom je za-
chovanie turbíny z pôvodného mlyna, ktorú 
využívajú na výrobu elektrickej energie. 

Hotel využíva aj slnečné konektory, ktoré vyrobia 
70 % energie pre mlyn. 

Areál sa dá využiť aj v zime, lebo zamrz-
nuté rybníky sú vhodné pre  korčuliarov a okolité 
lúky slúžia ako trate na bežky, ktoré Vás zavedú 
až k zvieratám. Davidův mlyn má veľmi výhodnú 
polohu či už od Ostravy, Brna alebo Opavy, preto 
má vysokú návštevnosť.  

Počas programu workshopu bolo veľmi 
podnetné oboznámenie sa s MAS Opavsko, 
MAS Kyjovské Slovácko, nadviazanie kontak-
tov aj s inými krajinami a predovšetkým výmena 
skúsenosti. Musím konštatovať, že sa máme 
ešte veľa čo učiť od našich západných susedov. 

Jednou z metód práce workshopu boli 
práce v skupinách, kde sme mali splniť dané 
úlohy a ponúknuť riešenia, ktoré sa na záver vy-
hodnocovali. 

Súčasťou školení bolo aj spoznávanie 
okolitých pamiatok a návšteva Mlyna v Lhote u 
Háje, kde sa v rámci projektu prerába Mlyn „u 
vodníka Slámi“ na múzeum. Tento mlyn sa nach-
ádza na ostrove, kde sa každoročne splavuje 
rieka podomácky vyrobenými člnmi. 

Veľkým prekvapením bolo pre nás pros-
tredie, krásne čisté rieky, zachované pamiatky 
ako zámky, kde sa robia exkurzie a tiež za-
chovanie kultúry ako napríklad výroba krojov a 
čepcov. V každej dedinke tohto kraja bolo niečo, 
čo Vás zaujalo. 

Tým by sme sa skutočne mali inšpirovať 
a pokúsiť sa zlepšiť a skultúrniť naše obce, 
aby sme na ne boli hrdí a mohli sa v nich pýšiť 
kultúrou a umením, ktoré sme si uchovali. 

bc. lenka Golenovská
členka MAS Šafrán

Z príkladov dobrej praxe v programoch 
LEADER sme ocenili podnetnú prezentáciu 
našich známych z MAS Strážnicko s 
projektom zachovania vzácneho stromu 
oskoruše, ale aj ďalších aktivít obnovy vidieka 
a ekonomického využitia miestnych zdrojov. 
Na stanovišti príkladov dobrej praxe vniesol 
svieži vietor aj Ing. Radim Sršeň, manažér 
našej partnerskej MAS Šumperský venkov s 
vtipnou prezentáciou vzniku Mládežníckeho 
parlamentu a aktivít, ktoré v súčasnosti vyvíja.

My sme našu MAS sme prezentovali 
prostredníctvom informačného banera 

umiestneného v priestoroch help pointu a 
propagačnými materiálmi v balíčkoch prip-
ravených špeciálne pre túto príležitosť.

Prednáškový program bol doplnený 
trhom regionálnych produktov v centre stre-
dovekého mestečka Štramberk, kde sa kon-
ferencia uskutočnila a vystúpením folklórnych 
a kultúrnych súborov. Deti zabavilo živé báb-
kové divadlo pri fontáne v strede námestia. V 
mestečku bola k dispozícii aj prehliadka miest-
nych múzeí, zoo, arboretum a neodmysliteľná 
dominanta siluety mesta – Štramberská trúba.

Naša účasť sa niesla predovšetkým v 
znamení budovania spolupráce a rozhovorov s 
našimi partnermi MAS Horní Pomoraví a MAS 
Šumperský venkov, podporenom i kultúrnym 
súznením – Kdo má čas Dolní studénky z MAS 
Šumperský venkov, v ktorom hrá manažér Ing. 
Radim Sršeň, nám vo svojom vystúpení ve-
novali slovenskú ľudovú pesničku.

Projekty prezentované v programe nás 
inšpirovali a to čo sme videli nás utvrdilo v 
správnosti zamerania spoločného projektu. 
Dúfame, že bude úspešný.

(-BK-)

leaderFeST 2011

naše „súkromné očko“ sa vzdelávalo  v Čechách 
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Zľava: Bc. František Winter, Ing. Anna Bartošová - MAS 
horní Pomoraví, Ing. Radim Sršeň - MAS Šumperský 

venkov.

Majiteľ pekárne MAnnA v Kapušanoch nás previedol 
po svojej prevádzke, ktorá dáva Kapušanom a okoliu 

vychýrené čerstvé pekárenské výrobky.

Privítanie a vzájomné predstavenie aktivít partnerov sa 
uskutočnilo v rokovacej sále MAS Šafrán.

Ing. Jozef Pribula, starosta obce Kapušany prezentuje 
účastníkom workshopu projekt Parkového amfiteátra, 

ktorý by mal slúžiť celému územiu MAS Šafrán.

Spoločný obed účastníkov workshopu v reštaurácii 
Legenda v Kapušanoch predstavoval ďalšiu príležitosť na 

neformálne rozhovory s našimi partnermi z Čiech.

Erik Križovenský očaril svojou prezentáciou vlastnej 
umeleckej tvorby. Dúfame, že bude jedným z kandidátov 

na získanie certifikátu nášho lokálneho produktu.

na salaši u Petra Gamčíka sa rozprúdila diskusia nielen 
o poľnohospodárstve ale aj o tom ako prístup Leader 

používajú v Čechách.

listy Šafránu 01/2011 projekty spolupráce

Šarišská Trstená (26.apríl 2011)

V rámci budovania spolupráce so 
zahraničnými partnermi z Česka a prípravy 
spoločného projektu, nás 26.4.2011 navštívili 
partneri z dvoch českých MAS:

mAS horní pomoraví, o.p.s. za-
stúpená bc. Františkom Winterom, predse-
dom Správnej rady MAS a zároveň predse-
dom NS MAS ČR a ing. Annou bartošovou, 
riaditeľkou MAS

mAS Šumperský venkov zastúpená 
ing. radimom Sršňom, manažérom MAS.

Na našej strane hostí vítali členovia 
Výkonného výboru, Dozornej rady, kancelárie 
MAS ale aj starostovia členských obcí MAS. 

Spoločný záujem o lokálne produkty a 
zavedenie ich certifikácie určoval tón celému 
programu medzinárodného workshopu, vzá-
jomným prezentáciám aktivít partnerov ako 
aj stretnutiam s výrobcami a poskytovateľmi 
služieb na území MAS Šafrán, ktoré sa nám 
podarilo vtesnať do jedného dňa.

V úvodnom prezentačnom bloku v 
sídle MAS v Šarišskej Trstenej Ing. Viera 
Dujakovičová a Mgr. art. Barbora Kopnická 
prezentovali nastavenie našej ISRÚ a aktivity 
MAS uskutočnené v rámci jej implementácie 
v roku 2010 a 2011.

Ing. Anna Bartošová predstavila 
štruktúru a obsah činností, ktorými sa zaoberá 
MAS Horní Pomoraví. Tu sme mali možnosť 
porovnať odlišnosti nastavenia Programu 
rozvoja vidieka v Čechách a u nás a možnosti 
čerpania prostriedkov českých partnerov v 
rozličných aktivitách. 

V druhej časti svojej prezentácie 
nám Ing. Bartošová predstavila systém 
značenia a certifikácie lokálnych produktov, 
ktoré v Čechách úspešne zavádzajú MAS v 
spolupráci s Asociací regionálních značek. 
Našich členov veľmi zaujali kartičky katalógu 
certifikovaných originálnych produktov z 
regiónu Jeseníky (do ktorého patria obaja 
českí partneri), ktoré podnetnou formou 
priniesli novú inšpiráciu do otázky – čo všetko 
môže byť originálnym lokálnym produktom na 
našom území. 

Ing. Radim Sršeň, manažér MAS 
Šumperský venkov vo svojej prezentácii 
najviac zaujal systémovým prístupom 
zapojenia mládeže do rozvojových aktivít, 
ktoré MASka zakotvila už v rozvojovej stratégii 
– formou mládežníckeho parlamentu.

Blok prezentácií uzavrel Bc. František 
Winter, ktorý z pohľadu predsedu Národnej 
siete MAS Českej republiky predstavil 
možnosti rozvoja spolupráce medzi MAS a 
upozornil na potrebu vytvárania synergických 
aktivít na úrovni NSS MAS. Ako dobrú 
príležitosť pre ďalšie stretnutia, rozhovory ale 
aj prezentáciu MAS označil medzinárodnú 
výstavu Země živitelka, na ktorú nás srdečne 
pozval.

Po ukončení prezentačného bloku 
a podpise do našej kroniky sa pracovné 
rozhovory presunuli do Kapušian, kde 
starosta obce previedol hostí po obecnom 
úrade a v teréne prezentoval projekty, ktoré 
obec začala realizovať s podporou MAS 
Šafrán – chodníky, amfiteáter.

 

Poobedňajší program sa niesol v 
znamení návštev vybraných výrobcov a 
poskytovateľov služieb z územia MAS, 
kde mali výrobcovia možnosť prezentovať 
svoje produkty, firmy/prevádzky, predstaviť 
svoje predstavy ďalšieho rozvoja alebo už 
realizované rozvojové aktivity.

Z  aktérov nášho územia sme pre tento 
účel vybrali troch:

pekáreň manna Kapušany
Ateliér Tri kvapky, kníhviazač Erik 

Križovenský, Kapušany
ovčia Farma proč, Peter Gamčík

Podľa slov našich hostí predstavujú títo 
aktéri veľký potenciál nášho územia.

Workshop sme ukončili opäť v sídle 
MAS v Šarišskej Trstenej, kde prebiehala 
živá debata účastníkov, ktorá vyvrcholila 
stanovením hlavných cieľov projektu 
spolupráce a nastavením harmonogramu pre 
dokončenie tohto projektu.

Na rozlúčku sme si vymenili 
prezentačné materiály našich MAS. Rozlúčka 
nebola smutná, veď čoskoro (17.5.2011) sa 
stretneme na LeaderFESTe v Štramberku.

(-BK-)

na stope lokálnemu produktu
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Debata o nastavení projektu spolupráce s našimi českými 
partnermi: za MAS horní Pomoraví Ing. Anna Bartošová, 

za MAS Šumperský venkov Ing. Radim Sršeň

listy Šafránu 01/2011projekty spolupráce

Ako v predchádzajúcom tak i v tomto 
čísle nášho občasníka máte možnosť 
sledovať vývoj projektu MENDIA, do ktorého 
sme boli prvý krát uvedení prostredníctvom 
workshopu so zástupcami ETCHARRY v 
októbri minulého roku. Rokovania o možnej 
spolupráci pokračovali vo februári 2011, počas 
medzinárodného workshopu „Za siedmimi 
horami”, z ktorého Vám prinášame fotoreportáž 
na strane 8 a 9.

Pre pripomenutie, projekt MENDIA bol 
skonštruovaný v roku 2010 a zacielený na:

1) zblíženie európskych vidieckych 
území (na Slovensku, v Bulharsku a v Bas-
kicku) s relatívne podobnými ekonomickými, 
zemepisnými a sociokultúrnymi charakteristi-
kami

2) prepojenie aktérov majúcich kapa-
citu a vôľu vymieňať si, prenášať skúsenosti, 
metódy, praktické zručnosti konfrontujúc dy-
namiku trvalo udržateľného rozvoja vidieckych 
a horských území

3) premietnutie strednodobého a dlho-
dobého partnerstva, pre ktoré je tento pro-
jekt MENDIA len prvou etapou, umožňujúcou 
položiť základy vzťahu, ktorý jeho iniciátori 
považujú za dlhodobo udržateľný.

V nadväznosti na spoločné debaty a 
zážitky naši baskickí partneri spracovali a v apríli 
2011 nám zaslali ucelený dokument ponúkajú-
ci 8 diverzifikovaných osí možnej spolupráce:

Os 1: Senzibilizovať a formovať akté-
rov územia Šafránu v poňatí kolektívneho 
projektu a dynamiky spoluúčasti

os 2: rozvíjať a podporovať ducha 
podnikania

os 3: rozvíjať a podporovať zapoje-
nie mladých a ich zahrnutie do budúcnosti 
územia

os 4: organizovať kultúrne výmeny a 
zvýhodniť zvyky a umeleckú tvorbu

os 5: podporovať znovuprisvojenie 
kolektívnej pamäte a využiť ju ako kvas 
rozvoja územia

os 6: organizovať a zrealizovať 
spoločné aj samostatné „trhy a jarmoky“ 
na dvoch územiach

os 7: rozvíjať činnosti v oblasti agro-
turizmu

os 8: vytvoriť globálny rámec rozvoja 
územia z hľadiska „Agendy 21”

Partnermi v jednotlivých osiach 
spolupráce nám môžu byť: Rada poslan-
cov Baskicka, Rada pre rozvoj Baskicka, 
Poľnohospodárska komora Baskicka, Etcharry 
Vzdelávanie Rozvoj, HEMEN - asociácia eko-
nomickej animácie v Baskicku, ODACE - aso-
ciácia pre ekonomický rozvoj údolia Soule, 

Poľnohospodárska komora Atlantických 
Pyrenejí, Turistická kancelária Soule, asociácie 
zaoberajúce sa kultúrou a dedičstvom v 
Baskicku, zoskupenia miestnych výrobcov a 
umeleckých výrobcov/remeselníkov.

Ďalším krokom bolo posúdiť túto širokú 
ponuku osí spolupráce, vzhľadom na naše 
možnosti súvisiace s nastavením ISRÚ MAS 
Šafrán a aktivitami, ktoré sme si naplánovali 
v kalendári na rok 2011. V nasledujúcom ob-
dobí by sme chceli využiť ponuku vzájomnej 
výmeny skúseností.

Baskickým výrobcom lokálnych produk-
tov sme ponúkli účasť na našom Retrojarmoku, 
ktorého sa dúfame na budúci rok budú môcť 
zúčastniť, aby viacerí z Vás mohli posúdiť 
medzinárodne ocenenú kvalitu a možno aj 
porozmýšľať, či by naše znalosti neboli hodné 
podobného zhodnotenia.

Radi by sme tu privítali baskický folklórny 
mládežnícky súbor Burgaintzi, ktorý by spolu s 
Kapušančanom mohol odhaliť spoločné (alebo 
rozdielne?) črty našich folklórov.

Zaujímavou inšpiráciou pre našich sta-
rostov a podnikateľov by mohla byť exkurzia/
workshop na územie Baskicka, kde by mohli 
svoje skúsenosti konfrontovať s praxou v Bas-
kicku.

Čaká nás teda práca na budovaní tohto 
zaujímavého partnerstva, ktoré nám ponúka 
veľa možností, ako si uvedomiť hodnotu 
dedičstva znalostí nášho územia a naučiť sa 
ho efektívne zhodnocovať.

(-BK-)

Jednou z mnohých možností, ktoré 
poskytuje uplatňovanie prístupu Leader v 
riadení území je aj vzájomná spolupráca na 
medzinárodnej a národnej úrovni. Finančný 
rámec EU v tomto procese poskytuje miest-
nym akčným skupinám finančné zdroje, ktoré 
si tieto žiadajú v rámci vyhlasovaných výziev 
riadiacim orgánom.

V roku 2011 bola vyhlásená výzva
na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok pre miestne akčné skupiny 
na národnú a medzinárodnú spoluprácu. 

Naša MAS sa rozhodla spojiť národnú
a medzinárodnú spoluprácu a predložila 
žiadosť na prefinancovanie projektu, v ktorom 
sú spojené 4 miestne akčné skupiny, naša 
MAS Šafrán, MAS OZRRS a medzinárodný 
charakter predstavuje partnerstvo s MAS

Horní Pomoraví a Šumperský venkov. MAS 
Horní Pomoraví je „stará“ a skúsená miestna 
akčná skupina, a preto sme privítali ponuku 
na vzájomnú spoluprácu a veľmi si to vážime. 

MAS Horní Pomoraví je jednou z MAS, 
ktoré implementujú zavádzanie lokálnych 
značiek na miestne produkty s cieľom 
maximálne podporiť miestnu ekonomiku
a tým zvýšiť kvalitu života na území MAS. 

V našom projekte sme nadviazali na 
túto ich aktivitu a v prípade získania zdrojov 
na podporu medzinárodnej spolupráce pri 
zavádzaní lokálnych značiek chceme vytvoriť 
systém lokálnych značiek na lokálnych 
produktoch aj u nás. Len krátkym priesku-
mom možností a existujúcich a potenciálnych 

výrobcov a poskytovateľov služieb sme zistili, 
že územie má potenciál pre takúto aktivitu. 

Ako pilotný projekt organizujeme pre 
budovanie kapacít a zručností obyvateľov 
územia 27.08.2011 Retrojarmok v 
Kapušanoch, ktorého cieľom je aj robiť os-
vetu v tomto smere a podporiť vznik nových 
výrobcov a podnikateľov, ktorí by pomohli 
užitočne využiť miestne zdroje na rozvoj eko-
nomiky a vytvorenie pracovných miest.

Veríme, že naša snaha bude pod-
porená a že pomocou ďalších finančných 
zdrojov pomôžeme zaktivizovať aj v eko-
nomickej oblasti našich obyvateľov a za-
vedieme tradíciu lokálnej značky a systému 
zaručenej kvality produktov z nášho územia 
MAS. Takže na budúci rok už hľadajte značku 
lokálneho produktu z MAS Šafrán a určite bu-
dete s jeho kvalitou spokojní.

(-VD-)

mendiA pokračuje!

Aby sme nezaostali
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Kam len ten Retrojarmok dáme? Vyhral park pri ZŚ 
Kapušany, na dohľad od toľko očakávaného Amfiteátra 

pre územie MAS Šafrán

Stretnutie pracovnej skupiny vždy v inej obci - vždy nová 
inšpirácia ale aj možnosť zažiť pohostinnosť rôznych častí 

územia a vidieť čo majú nové

Mapka Retrojarmoka - neodmysliteľná pomôcka, do ktorej 
sme vždy aktuálne zakreslili nové prírastky do skupiny 

účastníkov

Takto sme začali - vyzbrojení novou prezenčnou listinou 
pracovnej skupiny, odvahou a vierou, že spoločné úsilie 

prinesie zaslúžené ovocie.

listy Šafránu 01/2011 pridajte sa k Šafránu

Na začiatku bola myšlienka...Tak 
ako to zvykne byť pri všetkom, no nie vždy 
sa myšlienka premení na niečo hmotné a 
viditeľné. V našom prípade už nepotrvá dlho, 
a koncom augusta (27.8.2011) sa všetci 
stretneme na nultom ročníku Retrojarmoku v 
Kapušanoch, ktorý organizuje MAS Šafrán. 

Cieľom Retrojamoku je objaviť poten-
ciál územia MAS Šafrán a naštartovať  jeho 
obyvateľov k samostatnému riešeniu svojej 
ekonomickej situácie začatím podnikania. 
Tento proces nie je a nebude ľahký, ale niekde 
začať treba a najlepšie od nuly (v našom prí-
pade od nultého ročníka). MAS Šafrán si vzala 
za svoje, že prípadných záujemcov o podni-
kanie podporí propagáciou a poradenstvom. 

MAS Šafrán si predsavzalo, že pros-
tredníctvom Retrojarmoku zviditeľní šikovných 
ľudí z územia 16 obcí. Uvedomujeme si, že 
nultý ročník neponúkne príležitosť všetkým, 
pretože iste je veľa šikovníkov ukrytých doma 
a poniektorým sa informácie o tejto akcii do uší 
ešte nedoniesli. Zároveň však veríme, že tento 
ročník zaháji peknú tradíciu do budúcna a 
postupne odkryjeme všetkých, čo si to zaslúžia 
a budeme ich môcť touto formou spropagovať. 

Pred bránami Retrojarmoku môžeme 
konštatovať, že do podujatia sa zapojili všetky 
obce, niektoré aktívne, niektoré pasívnejšie. 
Tešíme sa, že počas stretnutí pracovných 
skupín sme stretli zaujímavých a podnetných 
ľudí, ktorí prispeli  k tvorbe podujatia, ktorým sa 
chceme aj touto cestou poďakovať. Spoločne 
sa môžeme tešiť na ukážky remesiel ako  rez-
bárstvo, paličkovanie, hrnčiarstvo a zdobenie 
medovníkov, nakúpiť si pravé tkané pokrovce 
(made in Podhorany), ručne vyrobené šperky, 
výšivky, domáci med, prútené metly a pod. 

V rámci podujatia si budete môcť 
pochutnať na bylinkových čajoch z nášho 
územia, ochutnať slivkový lekvár (ktorý 
bude v kotlíku varený na mieste činu už od 
skorého rána) a tiež na mačanke, pretože 
bude prebiehať súťaž vo varení mačanky. 
Zatiaľ nám 4 obce nahlásili svoje družstvá. 
No aj ostatní sa budú môcť pridať, hoci aj na 
poslednú chvíľu, ale musia si pozháňať vlastný 
kotlík. Súťaž povedie pani Monika Lebedová z 
Lady a Viktor Kožlej z Čeloviec. A samozrejme 
nebudú chýbať ani stánky s ne - alkom, aby 
nám nebodaj nevyschlo v hrdle. Cukrovinky a 
dobroty budú mať u nás tiež hojné zastúpenie.

A nezabudli sme ani na našich 
najmenších, pripravili sme pre nich bábkové 
divadielko „Šípková Ruženka“ a z Vyšnej 
Šebastovej k nim prikluše čierny poník, na kto-
rom sa budú môcť previesť.

Nechajme sa prekvapiť šikovnými ľuďmi 
z nášho územia, podporme ich v ich úsilí, aby 
to, čo robia s takou láskou mohli prenechať 
svojim nasledovníkom alebo aby tí mladší 
našli v sebe skrytú odvahu a začali sa tým živiť. 
Preto neváhajte a príďte medzi nás, spoznajte 
nových ľudí, inšpirujte sa, znovuobjavte čaro 
takmer zabudnutých tradícií a zabavte sa v 
našom (skoro) rodinnom kruhu.

(-NM-)

Na sklonku roka 2010 sme nastavili har-
monogram aktivít na rok 2011 ako aj spôsob 
práce v pracovných skupinách, ktorý odobril a 
schválil výkonný výbor MAS Šafrán.

Prvá pracovná skupina bola vytvorená 
na podujatie Retrojarmok a mohol sa do 
nej prihlásiť ktokoľvek, koho zaujíma téma 
ľudových remesiel,  uchovávanie tradícii a 
život v komunite.

Každá pracovná skupina má svojho ve-
dúceho, ktorý dohliada na pracovné stretnutia 
a administratívu s tým spojenú. Členovia sa 
spoločne stretávajú na vopred dohodnutých 
stretnutiach (veľmi dobre sa osvedčilo stre-
távanie vždy v inej obci), na ktorých sa disku-
tuje, podávajú sa návrhy a rozdeľujú úlohy, čím 
sa plynule posúva organizácia ďalej.

Hlavným prínosom takejto skupinovej 
práce je vysoká variabilita nápadov, ktoré sa 
spoločným úsilím dajú ľahšie pretaviť do reál-
nej podoby. Príslovie viac hláv – viac rozumu 
tu platí stopercentne.

Členovia sú si rovnocenní, každý má 
právo vyjadriť svoj názor a myšlienky. Stretnutia 
okolo okrúhlych stolov majú tiež aj spoločenskú 
funkciu, ľudia sa stretávajú a spoznávajú 
s novými ľuďmi a vymieňajú si navzájom 
skúsenosti. Niekedy je až neuveriteľné, na 
aké nápady a vylepšenia sa dá spoločne prísť.  

Ako spomíname, zatiaľ svoje fungovanie 
naštartovala jedna pracovná skupina. Dúfame, 
že nám nedáte košom a do organizovania 
ďalších podujatí, ktoré budeme plánovať sa 
zapojíte aj vy. Tešíme sa na spoluprácu s vami. 
Sledujte našu webstránku www.massafran.sk,  
prípadne sa informujte u svojho starostu, ktorý 
Vám rád poskytne informácie o dianí v MAS 
Šafrán.

(-NM-)

územie mAS Šafrán žije reTrojArmokom!

pracovné skupiny – systém, ktorý funguje alebo viac hláv – viac rozumu
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Kancelária MAS pri ochutnávke “haľagošských 
gombičiek”, ktoré napiekla pani Marta Kožarová (vpravo).

listy Šafránu 01/2011pridajte sa k Šafránu

Iste si už hovoríte, čo majú s tým lokál-
nym produktom???

Ale predstavte si, že na našom území 
bude o pár rokov niekoľko prosperujúcich 
malých rodinných firiem, ktoré budú na 
báze miestnych možností a potenciálu 
zamestnávať svojich členov rodiny a dajú 
prácu aj ďalším z nášho územia.  Stavbári, 
pekári, cukrári, automechanici, krajčírky, 
kaderníčky, ovocinári, včelári, zeleninári, 
záhradníci atď. atď., proste šikovní NAŠI 
miestni ľudia. 

Vytvárajú sa základy tradície výroby 
a služieb, využívajú sa miestne zdroje, do 
územia prichádzajú financie a investície, 
znižuje sa závislosť územia od sociálnych 
dávok, ktorých je stále menej a menej, naši 
vzdelaní a šikovní mladí ľudia vidia možnosť 
ostať a uživiť sa na území, ktoré poznajú a 
kde žijú ich rodičia, mamičky nemajú ďaleko 
do práce, znižuje sa závislosť na dopravnom 
spojení, zvyšuje sa ekonomický potenciál 
územia, proste územie a jeho obyvatelia bo-
hatne. Zlá vízia? Určite nie!

Poďme teda rozmýšľať ďalej, ako môže 
MAS pomôcť a podporiť takýto trend? Nájsť 
trhy pre tieto firmičky? Ako sa dostať do po-
vedomia spotrebiteľa?

Práve tieto otázky pomáha riešiť 
filozofia podpory miestnych resp. lokálnych 
produktov. Prečo nekúpiť med z nášho 
územia, o ktorom viem odkiaľ pochádza, 
viem kto ho vyrába, viem, že je to seriózny 
človek, ktorému ide o kvalitu a založenie 
tradície. Prečo si nedať postaviť rodinný dom 
miestnou stavebnou firmou, ktorá dáva prácu
miestnym obyvateľom, ktorá má vyššiu

V čase keď je príroda v rozkvete 
a slnečné lúče nám vedia vykúzliť ús-
mev na tvári je namieste pozastaviť sa a 
poobhliadnuť okolo seba. Príroda nám ponú-
ka neobmedzené možnosti ako využiť jej 
liečivú silu v svoj prospech.

Tentoraz sme si vzali na mušku bylinku 
– liečiteľku známu pod názvom repík lekár-
sky. Možno ho skôr poznáte pod názvami ako 
útrobník, boží bič, konopec, stonček, repíček 
alebo varkočky panny Márie. 

Repík lekársky je trvácna bylina vysoká 
50 - 100 cm. Celá rastlina je nápadne chlpatá. 
Z prízemnej ružice zúbkatých zelených listov 
vyrastá stonka s postupne sa zmenšujúcimi 
listami. Vrchná časť stonky je zakončená 
súkvetiami malých, žltých päťpočetných 
kvetov. Majú príjemnú jablkovú vôňu. Repík 
lekársky kvitne od júna do augusta. Je to 
rastlina teplo i suchomilná, preto obľubuje 
slnečné stanovište. Pôda mu vyhovuje ľahšia 
až stredná, hlinito piesočnatá. 

Rozmnožuje sa semenami, alebo 
delením starších trsov. Semená niekedy klíčia 
až pol roka. Rastie bežne vo voľnej prírode. 

Repík lekársky je prastarou liečivou 
rastlinou, ktorá má veľmi široké využitie. 
Zvonka používame repík vo forme obkladov 
napríklad na popáleniny, zle hojace sa rany, 
zastavenie krvácania a kožné ochorenia. 
Odvar lieči predovšetkým všetky choroby vnú-
torných orgánov. Týka sa to pečene, žlčníku, 
obličiek, žalúdka, dvanástnika. Odvarom 
taktiež kloktáme pri bolestiach v krku a pri zá-
paloch dutiny ústnej. Výborný je tiež repíkový 
kúpeľ, ktorý pomáha pri opuchnutých kĺboch 
a bolestiach nôh.

Dobrou správou je, že repík lekársky 
môžete nazbierať aj vo svojom okolí. Tak 
neváhajte a vyberte sa do prírody, pretože 
teraz je ten správny čas na jej zber.

(-NM-), Internet 

zodpovednosť stavať kvalitne – veď som 
na svojom území!!! Ušiť si šaty u miestnej 
krajčírky, urobiť si účes na miestny večierok 
u kaderníčky z územia? A takto by sme mohli 
pokračovať ďalej. 

V tomto kontexte je potrebné vidieť 
dlhodobú snahu manažérov MAS založiť 
tradíciu lokálnych produktov na území. K 
tomu má slúžiť podpora lokálnych, čiže miest-
nych produktov a služieb aj MAS-kou, propa-
govaním týchto výrobkov a služieb, podporou 
marketingu, označovaním LOGOM KVALITY 
LOKÁLNEHO PRODUKTU kvalitné miestne 
výrobky, uvidíte možno malý šafránik na 
sviečkach vyrobených našimi výrobcami a 
viete, že je to výrobok kvalitný, z nášho úze-
mia a jeho kúpou podporujete našu ekonomi-
ku, našich odvážnych a šikovných ľudí.

Zapojte sa do súťaže o takéto logo - 
symbol lokálnej značky. Keď bude ten Váš 
vybraný komisiou a Vy ho budete vidieť v ob-
chode určite Vás obleje dobrý pocit a hrdosť, 
že ste prispeli k tomuto procesu aj Vy. 

Takže preto zas lokálny produkt.
(-VD-)

výzva - Symbol lokálnej značky 
produktov územia mAS Šafrán 

Cieľom výzvy je vyhľadať a zvoliť 
symbol, ktorý bude charakteristický pre 
naše územie a po odbornom spracovaní 
bude predstavovať logo – lokálnu značku 
kvalitných a originálnych produktov vzni-
kajúcich na území MAS Šafrán.

Vaše príspevky do diskusie zasie-
lajte na adresy: 

massafran@massafran.sk alebo 
kancelaria@massafran.sk pod heslom 
Symbol lokalnej znacky produktov.

výzva - lokálny produkt 

Cieľom výzvy je vyhľadať tradičné 
miestne produkty vyrábané z kvalitných 
miestnych surovín, ktorých výroba a 
prezentácia sa môže stať štartovacím 
motorom miestnej ekonomiky v oblasti 
agroturizmu a cestovného ruchu.

Vaše príspevky do diskusie zasie-
lajte na adresy: 

massafran@massafran.sk alebo 
kancelaria@massafran.sk pod heslom 
Lokalny produkt.

po stopách lokálneho produktu - zamyslenie 

znovuobjavme zázračnú silu byliniek

výzvy! 
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Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie. hans christian Andersen 



foto: Lucia Gbúrová

foto: Peter Čuha

foto: Lukáš Millý

V prvom vydaní nášho občasníka sme 
vyhlásili Fotografickú súťaž, do ktorej ste 
sa mohli zapojiť. V období troch mesiacov sa 
nám do súťaže zapojili traja súťažiaci z celého 
územia MAS Šafrán (Peter Čuha z Kapušian, 
Lucia Gbúrová z Ruskej Novej Vsi a Lukáš Mil-
lý z Vyšnej Šebastovej), za čo im ďakujeme. 
Ich fotografie si môžete pozrieť na našej we-
bovej stránke www.massafran.sk. Vzhľadom 
na nízky počet súťažiacich túto súťaž nateraz 
uzatvárame. 

Našou snahou je aktivizovať obyvateľov, 
aby neboli len pasívnymi pozorovateľmi, ale 
aby sami zodpovedne pristupovali k rozvoju 
svojho územia, pochválili sa s krásami a atrak-
ciami vo svojom okolí, ale aj poukázali na 
nedostatky.

Určite iný pohľad na život našich ľudí 
zaujme mnohých, možno v nich vyvolá potrebu 
podeliť sa s tým, čo ich teší, aj stým čo ich trápi. 
Preto neostávajme ľahostajní! V ére mobilných 
telefónov, nie je žiadnym problémom zachytiť 
moment, ktorý sa vám páči alebo nepáči a 
ukázať ho ostatným. MAS Šafrán chce byť pri 
tom a napomáhať k uchovaniu pamäti územia 
pre ostatné generácie.

Nadšenie a chuť ale musíme najprv 
nájsť sami v sebe. Nebojme sa ukázať svetu 
svoje schopnosti a záujem.

(-NM-)

listy Šafránu 01/2011 z každého rožka troška

Po roku od promócie sa stretli dvaja 
bývali spolužiaci: Človeče, keď pomyslím na 
to, aký som ja inžinier, tak sa normálne bojím 
ísť k lekárovi! 

Daň = peniaze, ktoré platí stredná vrstva 
štátu, aby chudobní nezabili bohatých.

Fanúšik na koncerte kričí na svoj idol: 
Za prameň tvojich vlasov dám dve tisícky! 

Superhviezda na to: 
Daj štyri a celá parochňa je tvoja!

Ocko, čo je toto za ovocie? 
To sú čierne ríbezle. 
A prečo sú červené? 
No, lebo sú ešte zelené.

Vieš, aký je rozdiel medzi nevedomosťou 
a nezáujmom? Neviem a nezaujíma ma to! 

Na Slovensku hovorí inteligent hlupáko-
vi: Tebe je hej, ty sa presadíš, ale čo so mnou?

Ak máš pocit, že si všetkým ľahostajný, 
že ti už je všetko jedno, skús neposlať daňové 
priznanie! 

Zdroj: www.funny.sk

1. Práca
2. Pracovné zariadenia
3. Náplne do tlačiarní
4. Nováčik,laik
5. Náramok pre psa
6. Ozdoba nevesty
7. Vojsko
8. Podpera
9. Mužské meno
10. Pekárenský výrobok
11. Výrobky z prútia

Tajnička: pripravovaná aktivita mAS Šafrán

Autorka:
mária Talpašová

členka MAS Šafrán

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

poznaj svoj kraj alebo (ne)vyhodnotenie fotografickej súťaže

zasmejme sa

krížovka
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To posledné, čo sa človek v živote naučí, je - čo dať na prvé miesto. pascal



Obec Kapušany Vás pozýva na VIII. ročník
kApuŠiAnSkych Folklórnych dní

proGrAm
Sobota 27.8.2011- začiatok o 15:30:

FS Kapušančan, Čerešenka,
Kapušanske Richtaroše, FS Handrláček,
FS Liptov, FS Raslavičan, Ľudová zábava 

nedeľa 28.8.2011 - začiatok o 15:00:
FS Kapušančan, DFS Hermanček,

FS Handrlaček, Kapušanske Richtaroše,
SS Rosa, SS Sabrosa, FS Detva,

Detská Diskotéka

www.massafran.sk

Európsky poľnohospodársky fond rozvoja vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí

Spolufinancované ES

občasník „listy Šafránu“ v rámci implementácie iSrú 
„chránime spolu poklady Šafránu“ vydáva mAS Šafrán 
sídlo:  Šarišská Trstená 42, 082 14 Pušovce
kontakty: 051 799 77 28, massafran@massafran.sk
redakčná rada: Ing. Viera Dujakovičová, Mgr. Natália Maťašová, 
Mgr. art. Barbora Kopnická, Bc. Monika Žulková
Spolupracovníci: Mária Talpašová, Mgr. Pavol Lackanič,
Bc. Lenka Golenovská
Grafická úprava a dizajn: Mgr. art. Barbora Kopnická 
Svoje príspevky môžete posielať na adresu: 
natalia@massafran.sk 
vydané: 01. 08. 2011
Tlač: TOPNES
náklad: 5 000 ks
neprešlo jazykovou úpravou. nepredajné. 

listy Šafránu 01/2011pripravujeme pre vás

 

remeSelník   v   oblASTi    STolárSTvA
Jozef Hajtáš
Podhorany 102, 082 12 Kapušany
0944 513 981, breno@pobox.sk

rezbár, reŠTAuráTor, mAliAr - SAmouk
Andrej Suchý
Záhradná 461/43, 082 12 Kapušany
0944 651 688, vyrezavanie@gmail.com

vÝrobA zAujímAvÝch produkTov, 
predmeTov
Ing. Pavol Vojtek, PhD.
Vyšná Šebastová 306, 080 06 Prešov
0908 652 335, pavol.vojtek@hotmail.com

v mesiaci august 2011:
• účasť na prehliadke krojov na Medzi-

národnej poľnohospodárskej výstave 
AGrokomplex niTrA 2011

• účasť na Medzinárodnej výstave země 
ŽiviTelkA v Českých Budějoviciach - 

• reTrojArmok 2011 v obci Kapušany
• stretnutie členov Výkonných výborov 

a kancelárií miestnych akčných skupín 
MAS Šafrán a Občianskeho združenia 
pre rozvoj regiónu Spiš

v mesiaci september 2011:
• twinningový workshop manažmentu a 

riadiacich orgánov MAS so zástupcami 
partnerských MAS z Poľska (Part-
nerstwo Zalewu Zegrzyńskiego), Litvy 
(Sūduvos VVG) a Fínska

v mesiaci október 2011:
• medzinárodný workshop pre členov 

MAS v Čechách, orgnizovaný MAS 
Horní Pomoraví a MAS Šumperský ven-
kov

v mesiaci november 2011:
• zasadnutie Monitorovacieho a kontrol-

ného výboru MAS

v mesiaci december 2011:
• zasadnutie Dozornej rady MAS
• zasadnutie Zhromaždenia členov MAS 

priebežne v mesiacoch august - de-
cember 2011:

• inFo dni - pracovné stretnutia kancelá-
rie MAS so zástupcami verejného sek-
tora územia MAS Šafrán

• zasadnutia orgánov MAS (Výkonného 
výboru a Výberovej komisie) súvisiace 
s hodnotením žiadostí o NFP prijatých v 
rámci výziev č. 09/2011(PRV/MAS 46, č. 
10/2011/PRV/MAS 46 a č. 11/2011/PRV/
MAS 46

Ďuro bol ako učeň na nezaplatenie, 
šikovný, vždy usmiaty a s každým ka-
marát, ale maškrtný. 

Vzal ho k sebe gazda (radšej ho 
nemenujeme kvôli možným predkom) 
v obci  Proč. Gazdiná si Ďura nevedela 
vynachváliť a tak bol vždy hosťom pri ich 
stole. Ďurovi najviac chutili malé perníčky, 
ktoré gazdiná kládla na stôl po dobrom 
jedle, doma vždy ospevoval ich chuť, až 
raz matka povedala „veď prines ochutnať, 
skúsime takúto dobrotu upiecť aj my“. 

Pred Ďurom zrazu stál veľký prob-
lém Ako dostať perníky von tak, aby prís-
na gazdiná nezbadala? Hútal, až vyhútal. 
Keď ho gazdiná nechala pri stole zašívať 
pláty na vrecia, prišil si zopár perníčkov 
na kabátec a poď ho domov k matke.

Doma sa nevedeli od smiechu 
zastaviť, keď videli ako Ďuro podáva od-
trhnuté gombičky a sám veselo hryzie do 
jednej. „Haľagošské gombičky“ ako ich 
začali nazývať sa v dedine a okolí ujali a 
pečú sa dodnes. 

A to ešte nie je všetko, čo čert 
nechcel milý Ďuro sa dostal do služby ku 
gazdovi v Lade a tam gazdiná piekla chut-
né syrové koláčiky. A čo myslíte, prečo sa 
volajú „Slánske gombíky“? 

Príďte na reTrojArmok do 
Kapušian 27.08.2011 a možno sa to tam 
dozviete, alebo ste to už uhádli?

(-VD-) 

Čo plánujeme...

naši remeselníci

Ako ďuro gazdom cez rozum prešiel...možno to bolo takto
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