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AKTUÁLNE  V MAS

Prihlášku za člena MAS Šafrán nájdete na 
našom webe: www.massafran.sk, v čas   
O nás – Členstvo v MAS Šafrán. Vyplne-
nú prihlášku nám môžete priniesť osobne 
alebo zaslať poštou na adresu: Šarišská 
Trstená 42, 082 14 Pušovce.

Do ak  vít MAS Šafrán sa môžu zapájať 
členovia ako aj nečlenovia MAS. 

V súčasnos   má MAS 45 členov, z toho 
21 členov verejného sektora (Čelovce, 
Chmeľovec, Demjata, Fulianka, Kapušany, 
Lada, Lipníky, Ľubo  ce, Nemcovce, 
Okružná, Podhorany, Proč, Pušovce, Rus-
ká Nová Ves, Šarišská Poruba, Šarišská 
Trstená, Teriakovce, Trnkov, Tulčík, Vyšná 
Šebastová a Zlatá Baňa), 4 členov súkrom-

ného sektora (MAZAD spol. s.r.o., EMMS 
s.r.o., ORIM – ECO s.r.o. a Marián Čajka – 
SHR) 8 členov neziskového sektora (Am-
fora n.o., DHZ Pušovce, DHZ Kapušany, 
Športové a záujmové združenie Trnkov, 
KAPY SPORT, TJ ROZVOJ Pušovce, Združe-
nie na podporu FS Kapušančan a Združe-
nie športov Vyšná Šebastová) a 12 členov 
občianského sektora (Erika Telesnická, 
Lucia Lešková, Bc. Veronika Vargová, Mgr. 
Monika Lebedová, Mgr. Lenka Golenov-
ská, Mgr. Natália Maťašová, Gabriel Hir-
kala, Viktor Kožlej, Ing. Anna Hudáková, 
Adriana Birošová, Mgr. Jana Tverďáková 
a Slavko Čengeri). 

O vstup do občianskeho združenia 
MAS Šafrán prejavili záujem obce Ľu-
botice, Fulianka, Tulčík, Demjata a Zla-
tá Baňa. Ich žiadosti boli akceptované 
Výkonným výborom združenia, ktorý 
podal návrh Dodatku č. 10 k ISRÚ na 
schválenie najvyššiemu orgánu zdru-
ženia. Zhromaždenie členov MAS Šaf-
rán, ako najvyšší orgán MAS schválilo 
na svojom zasadnutí dňa 17.10.2013 
Dodatok č. 10 k ISRÚ MAS Šafrán 
,,Chránime spolu poklady Šafránu“, 
v ktorom boli zakomponované všetky 
zmeny súvisiace s novou skutočnos-
ťou, t.j. nové katastrálne vymedzenie 
územia, zmeny v počte obyvateľov, 
hustoty obyvateľstva a pod. Našu 
členskú základňu tiež oživili noví čle-
novia z pristupujúcich obcí, ktorí za-
meraním patria do podnikateľského 
a občianskeho sektora. Ako vyzerá 
naše územie dnes si môžete pozrieť 
na poslednej strane občasníka. 

Aktuálne zloženie Výkonného výboru MAS Šafrán

Názov člena MAS Zástupca Sektor

Obec Teriakovce Miroslav Angelovič/predseda MAS verejný

TJ ROZVOJ Pušovce Jaroslav Migaš/podpredseda MAS neziskový

Obec Šarišská Poruba Milan Kaňuch verejný

Obec Šarišská Trstená Jaroslav Fogaš verejný

Združenie športov Vyšná Šebastová PaedDr. Jozef Taiš neziskový

DHZ Kapušany Miroslav Jakša neziskový

Adriana Birošová Adriana Birošová občiansky

Aktuálne zloženie Dozornej rady MAS Šafrán

Názov člena MAS Zástupca Sektor

Obec Proč Ján Pavuk/predseda verejný

Športové a záujmové združenie Trnkov Ján Onofrej neziskový

Ing. Anna Hudáková Ing. Anna Hudáková občiansky

Aktuálne zloženie Monitorovacieho a kontrolného výboru MAS Šafrán

Názov člena MAS Zástupca Sektor

Obec Okružná Mgr. Pavol Lackanič/predseda verejný

Obec Podhorany PaedDr. Richard Bechera verejný

Viktor Kožlej Viktor Kožlej občiansky

Obyvateľka obce Podhorany Júlia Maňkošová občiansky

Obyvateľka obce Trnkov Emília Ballarinová občiansky

» Členom občianského združenia MAS Šafrán sa môže stať každá fyzická osoba 
staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá pôsobí (t. j. má trvalé bydlisko, 
prípadne prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku) v území MAS a ktorá prejaví vôľu 
stať sa členom združenia písomnou formou. «

Aj vy sa môžete stať 
členom MAS Šafrán

Územie MAS Šafrán 
prijalo do svojej 

členskej základne 
ďalších členov. 

VITAJTE 
MEDZI NAMI!
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IMPLEMENTÁCIA ISRÚ V ČÍSLACH

» V priebehu roku 2013 bolo podpísaných 13 zmlúv o nenávratný fi nančný príspevok medzi PPA (Pôdohospodárskou platobnou 
agentúrou) a konečným prijímateľom. Po podpise zmluvy obce pristúpili k realizácii projektov, ku dnešnému dňu je z uvedených 
projektov ukončených 9. 

Konečný prijímateľ 
– predkladateľ projektu Názov projektu Oprávnené výdavky na 

projekt (schválené)
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Obec Chmeľovec Prístavba kultúrnej miestnos   OcÚ v obci Chmeľovec 71 609,94 €
Obec Trnkov Mul  funkčné ihrisko v obci Trnkov 69 388,13 €
Obec Lada Mul  funkčné ihrisko v obci Lada 53 799,79 €
Obec Čelovce Športová a relaxačná zóna v obci Čelovce 61 285,69 €
Obec Vyšná Šebastová Mul  funkčné ihrisko Vyšná Šebastová 71 350,00 €
Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obci
Obec Nemcovce Nemcovce – premostenie miestneho potoka 52 411,40 €
Obec Teriakovce Teriakovce – výstavba a modernizácia chodníkov 66 702,85 €
Obec Pušovce Chodník v centrálnej čas   obce Pušovce 62 495,00 €
Obec Lada Rekonštrukcia chodníkov na ulici pri materskej škole – CH1 18 388,57 €
Obec Lada Chodník a odstavná plocha pre autobusy v obci Lada 19 192,77 €
Obec Proč Chodníky a odvodnenie v obci Proč 88 998,65 €
Obec Chmeľovec Chmeľovec, výstavba chodníka 17 590,00 €
Obec Trnkov Výstavba MK k mul  funkčnému ihrisku v obci Trnkov 17 879,85 €

» V októbri 2013 bolo ukončené posledné konanie o výbere ŽoNFP/projektov. Momentálne prebieha hodno  aci proces 30 
nižšie uvedených projektov na úrovni PPA (Pôdohospodárskej platobnej agentúry.)

Konečný prijímateľ 
– predkladateľ projektu Názov projektu Oprávnené výdavky 

na projekt (žiadané)
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Obec Nemcovce Nemcovce – rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu a klubu mládeže 37 772,97 €
Obec Okružná Okružná – Dom poslednej rozlúčky 98 996,16 €
Obec Chmeľovec Požiarna zbrojnica pri obecnom úrade v obci Chmeľovec 19 161,36 €
Obec Kapušany Parkový amfi teáter – Spevnené plochy 19 408,21 €
Obec Kapušany Rekonštrukcia a modernizácia ihriska v obci Kapušany 9 987,25 €
Obec Kapušany Parkový amfi teáter – SO 04 Ozvučenie 19 919,62 €
Obec Lipníky Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky 75 638,98 €
Obec Pušovce Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Pušovce – I. etapa 58 472,53 €
Obec Čelovce Polyfunkčný objekt Čelovce - zateplenie 8 305,62 €
Obec Čelovce Úprava existujúceho objektu školy za účelom vytvorenia univ. spoločenskej sály - Čelovce 41 724,79 €
Obec Proč Športové a relaxačné centrum Proč 79 335,79 €
Obec Teriakovce Polyfunkčné zariadenie - Teriakovce 29 464,81 €
Obec Trnkov Rekonštrukcia – Kultúrny dom Trnkov 10 008,99 €
Obec Šarišská Trstená Mul  funkčné ihrisko v obci Šarišská Trstená – SO 02 Vonkajšie osvetlenie 7 391,90 €
Obec Šarišská Trstená Dostavba – Budova OcÚ a Kultúrny dom Šarišská Trstená 35 920,17 €
Obec Vyšná Šebastová Výstavba domu smútku v obci Vyšná Šebastová 99 423,69 €
Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Obec Šarišská Poruba Verejné priestranstvo v obci Šarišská Poruba 21 269,81 €
Obec Trnkov Chodník vedľa cesty III – 18204 v obci Trnkov 20 866,14 €
Obec Nemcovce Nemcovce – rekonštrukcia verejného priestranstva pred nákupným strediskom 18 610,21 €
Obec Vyšná Šebastová Šafránska cyklotrasa Vyšná Šebastová 20 663,47 €

Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená – Parková úprava centrálnej časti obce, objekt IO 01 – Spevnená 
plocha a chodníky, objekt IO 02 – Drobná architektúra 42 799,61 €

Obec Šarišská Poruba Rekonštrukcia verejného osvetlenia Šarišská Poruba 11 827,79 €
Obec Lipníky Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky 21 525,00 €
Obec Proč Chodníky a odvodnenie v obci Proč 20 490,00 €
Obec Ruská Nová Ves Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – Chodník č. 1 a2 v obci Ruská Nová Ves 49 662,00 €
Obec Podhorany Podhorany – oprava miestnej komunikácie „K Boľave‟ 18 482,40 €
Obec Podhorany Oprava mosta na miestnej komunikácií cez Dlhý potok v obci Podhorany 18 226,97 €
Obec Okružná Úprava verejných priestranstiev v obci Okružná 9 593,26 €
Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie
Združenie pre rozvoj regiónu, n.o. Objavme poklady Šafránu – nestratený potenciál, výroba videoprodukcie 15 000,00 €
Združenie pre rozvoj regiónu, n.o. Prístup Leader pomáha v regióne MAS Šafrán – putovné informačné ak  vity 15 000,00 €
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IMPLEMENTÁCIA ISRÚ V OBRAZOCH

Nemcovce Nemcovce

Čelovce
Čelovce

Čelovce Lada

Chmeľovec Chmeľovec

Priebeh výstavby premostenia miestneho potoka 
v Nemcovciach.

Obec Nemcovce realizovala v rámci opatrenia 3.4.2 Obnova 
a rozvoj obcí projekt  Nemcovce - premostenie miestneho 

potoka. Oprávnené výdavky projektu: 52 411,40 eur.

Priebeh výstavby ihriska v Čelovciach.
Obec Čelovce realizovala v rámci opatrenia 3.4.1 Základné služby pre 
vidiecke obyvateľstvo projekt: Športová a relaxačná zóna v obci Čelov-

ce. Oprávnené výdavky na projekt predstavovali 61 285,69 eur.

Slávnostné otvorenie Športovej 
a relaxačnej zóny v obci Čelovce.

Obec Lada realizovala v rámci opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj 
obcí projekt Rekonštrukcia chodníkov na ulici pri MŠ - CH1.  

Oprávnené výdavky projektu: 18 388,57 eur.

Pohľad na Prístavbu kultúrnej 
miestnos   z exteriéru.

Obec Chmeľovec realizovala v rámci opatrenia 3.4.1 Základné služby pre 
vidiecke obyvateľstvo projekt: Prístavba kultúrnej miestnos   OcÚ v obci 
Chmeľovec. Oprávnené výdavky na projekt predstavovali 71 609,94 eur.
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IMPLEMENTÁCIA ISRÚ V OBRAZOCH

Lada

Príhovor starostu obce Chmeľovec  Jána Jakaba 
pri Slávnostnom otvorení kultúrnej miestnos   v obci.

Obec Lada realizovala v rámci opatrenia 3.4.1 Základné služby pre 
vidiecke obyvateľstvo projekt: Mul  funkčné ihrisko v obci Lada. 

Oprávnené výdavky na projekt predstavovali 53 799,79 eur.

Obec Pušovce realizovala v rámci opatrenia 3.4.2 Obnova 
a rozvoj obcí projekt Chodník v centrálnej čas   obce Pušovce. 

Oprávnené výdavky projektu: 62 495 eur.

Pohľad na priestranstvo pred zača  m výstavby 
mul  funkčného ihriska.

Obec Trnkov realizovala v rámci opatrenia 3.4.1 Základné služby 
pre vidiecke obyvateľstvo projekt: Mul  funkčné ihrisko v obci Trn-
kov. Oprávnené výdavky na projekt predstavovali 69 388,13 eur.

Chmeľovec

Pušovce Pušovce - po realizácii

Trnkov
Trnkov

Vyšná Šebastová Vyšná Šebastová

Obec Vyšná Šebastová realizovala v rámci opatrenia 3.4.1 Základné 
služby pre vidiecke obyvateľstvo projekt: Mul  funkčné ihrisko Vyšná 
Šebastová. Oprávnené výdavky na projekt predstavovali 71 350 eur.

Slávnostné otvorenie mul  funkčného ihriska sa konalo dňa 
12.10.2013, v rámci ktorého bol organizovaný volejbalový turnaj 

„O pohár starostu obce“.
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IMPLEMENTÁCIA ISRÚ V OBRAZOCH

Projekt spolupráce rieši rozvoj úze-
mí MAS LEV a MAS ŠAFRÁN v oblasti 
podpory cestovného ruchu, priblížení 
najatraktívnejších lokalít oboch území 
a následným zostavením turistického 
pasu z objavených klenotov. Obe MAS 
zachovávajú a chránia zdedené kultúr-
ne, tradičné a prírodné hodnoty. Kul-
túrna a pešia turistika bude prispievať 
k začleňovaniu dedičstva našich pred-
kov do súčasného života, celkovému 

skvalitneniu životného prostredia miest 
a obcí. Chceme v ľuďoch prebudiť záu-
jem o spoznávanie svojho rodiska, oži-

viť staré tradície a vytvoriť nové (napr. 
Retrojurmak). Zámerom je nielen získať 
prehľad o remeslách, ale aj poskytnúť 
širšie možnosti prezentácie ich zručnos-
ti a schopnosti. 

Tradície, ľudová kultúra tvoria neo-
odeliteľnú súčasť našich dejín a sú dokla-
dom našej kultúrnej iden  ty. Pomáhajú 
mladým ľuďom uvedomiť si kultúrne 
bohatstvo zanechané našimi predkami. 
Dôvodom realizácie projektu je zvýšiť 
atrak  vnosť ľudových tradícií, zvykov 
a ľudových remesiel. 

Implementácia a realizácia projektu sú-
visí aj so strategickým cieľom, ktorý si vo 
svojej stratégii Chránime spolu poklady 
Šafránu zadefi novala MAS Šafrán: Strate-
gická priorita 3 – Ak  vizácia obyvateľov 
a rozvoj partnerstva, špecifi cký cieľ 3: 
„Vybudovať kapacity pre kvalitné mana-
žovanie procesu rozvoja územia a zvýšiť 
občiansku zodpovednosť a ak  vizáciu 
obyvateľov územia pri využi   potenciálu 
územia“.  

Zdroj: ŽoNFP

Teriakovce

Teriakovce

Finálna podoba chodníka 
po ukončení výstavby.

Obec Teriakovce realizovala v rámci opatre-
nia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí projekt Teria-
kovce - Výstavba a modernizácia chodníkov. 
Oprávnené výdavky projektu: 66 702,85 eur.

Po stopách klenotov 
LEVa a Šafránu

» Začiatkom augusta bol v rámci opatrenia 4.2 Projekty spolupráce zaslaný spoloč-
ný projekt partnerov MAS LEV a MAS Šafrán s názvom „Po stopách klenotov LEVa 
a Šafránu“, ktorý je momentálne v štádiu hodnotenia na PPA (Pôdohospodárskej 
platobnej agentúre). V prípade, že bude projekt schválený, jeho realizácia prebehne 
v termíne od 1/2014 do 11/2014.«

PROJEKTY SPOLUPRÁCE

Teriakovce

Foto z priebehu relizácie výstavby.

Prírodný skalný útvar - Vážená skala v k.ú 
Okružná ako jeden z našich klenotov
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AKTIVITY A ČINNOSŤ MAS

Dňa 22.8. a 25.8.2013 sme sa zúčastnili Agrokomplexu 2013 v Nitre. 
NSRV PO zabezpečila pre MAS – ky z Prešovského kraja priestor na 
prezentáciu v spoločnej expozícii na výstave. V našom informačnom 
stánku sme počas AX privítali aj generálneho riaditeľa sekcie rozvoja 
vidieka SR Ing. Mar  na Barbariča, s ktorým sme diskutovali o novom 
plánovacom období a nastavení programu LEADER.

Dňa 13.02.2013 sa konalo v poradí druhé pracovné stretnu  e zá-
stupcov MAS a VSP v Prešovskom kraji v priestoroch Mestského úra-
du v Spišskej Belej. Prioritnou témou bol spoločný postup pri príprave 
na nové programové obdobie 2014-2020 a snaha o zadefi novanie 
priorít programových dokumentov na národnej úrovni. 

MAS Šafrán počas roka v rámci svojej činnosti pravidelne 
organizuje zasadania orgánov MAS a informačné stretnutia 
a semináre. V roku 2013 zasadal Výkonný výbor spolu 15 krát, 
Zhromaždenie členov sa konalo 3 krát a informačných  stretnutí 
starostov bolo 6. Informačné semináre pre členov VK sa uskutoč-
nili v počte 8.

Dňa 15.11.2013 sa v Košiciach konala konferencie „Podpora 
partnerstiev v programovacom období 2014 - 2020‟, ktorej cie-
ľom bolo sprostredkovať aktérom v regionálnom rozvoji aktuál-
ne informácie o podpore partnerstiev pre rozvoj vidieka v rokoch 
2014 – 2020.

Konanie o výbere ŽoNFP/projektov. V roku 2013 zasadala Výberová 
komisia MAS (v zložení 7 členov) spolu 8 krát. Celkovo vyhodno  la 
37 ŽoNFP/projektov. Týmto sa chceme poďakovať všetkým hodno  -
teľom, ktorí sa zapojili do procesu vyhodnocovania.

Dňa 14.11.2013 sme sa zúčastnili regionálneho workshopu pod 
názvom „Verejno – súkromné partnerstvá sa pripravujú na nové 
programovacie obdobie‟, ktoré v Pavlovciach pri Hanušovciach 
nad Topľou zorganizovalo regionálne pracovisko NSRV pre Prešov-
ský kraj.
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AKTIVITY A ČINNOSŤ MAS

Stretnu  e sa začalo v Liptovskom Hrád-
ku, v rekreačnom zariadení Borová Si-
hoť, kde s prvým príspevkom vystúpila 
Ing. Ingrid Pavlíková z MAS Horný Liptov, 
ktorá predstavila ich región a priebeh 
implementácie ISRÚ. Ján Pavlík z RRA 
Liptov prezentoval budovanie cyklo-

chodníkov a trás medzi členskými obca-
mi, za účelom ich prepojenia s využi  m 
potenciálu územia. Príblížil proces tvor-
by a realizácie koncepcie týchto cyk-
lotrás. Na záver vystúpil predseda MAS 
Horný Liptov Mar  n Piovarči s prezentá-
ciou jeho včelárskych ak  vít a projek-

tov, ktoré realizuje z Programu rozvoja 
vidieka. Program pokračoval prehliad-
kou rodinného pivovaru BRONTVAI, kde 
rodina Brontvaiovcov vyrába nepasteri-
zované a nefi ltrované pivo, pripravova-
né bez pridávania akýkoľvek chemických 
látok, vyrobené čisto prírodným postu-
pom, plzenského typu. Súčasťou pre-
hliadky bola ochutnávka piva. Na záver 
nasledoval presun do Areálu Kozieho 

vŕšku pri obci Ivachnová, kde nás okrem 
obeda čakala aj ochutnávka jedinečných 
zrejúcich kozích, ovčích a kravských sy-
rov. Celý technologický postup výroby 
syrov, ktoré sú 100% z jedného druhu 
mlieka nám predstavila vedúca prevádz-
ky Kozieho vŕšku. Ich produkty predáva-
jú vo vlastnej predajni, ale je možné si 
ich zakúpiť už aj v niektorých supermar-
ketoch. 

Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 
2007 – 2013 v rámci SR na úrovni regiónov

» Dňa 07.03.2013 sa zástupcovia MAS Šafrán zúčastnili ak  vity „Výmena skúsenos   
s implementáciou PRV SR 2007 – 2013 v rámci SR na úrovni regiónov – stretnu  e s ak-
térmi rozvoja vidieka v Žilinskom kraji, ktoré zrealizovalo RP NSRV pre Prešovský kraj 
v spolupráci s RP NSRV pre Žilinský kraj. «

– stretnutie s aktérmi rozvoja vidieka v Žilinskom kraji 

NSRV SR pod záš  tou MPRV SR v dňoch 21.-22.11.2013 organizo-
vala  Konferenciu za účas   domácich a zahraničných lektorov, ktorá 
sa uskutočnila v Nitre. Hlavnými témami konferencie boli: Hodnote-
nie PRV SR 2007-2013, skúsenos   s prístupom LEADER v SR a v za-
hraničí, príprava PRV SR pre obdobie 2014-2020.

Dňa 27.11.2013 sme sa zúčastnili pracovného stretnu  a s MAS Li-
der Dolina Strugu, ktoré sa konalo v sídle Gminy Tarnowiec. Cieľom 
tohto pracovného stretnu  a bolo nájsť možnos   spolupráce medzi 
MAS Šafrán, LGD Lider Dolina Strugu a LGD Nowa Galicja v rámci 
programu LEADER - projekty spolupráce.
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BOLI SME SA INŠPIROVAŤ

Program zahraničnej odbornej exkurzie 
prebiehal prevažne na ostrove Funen 
(Fyn), ktorý je tre  m najväčším ostro-
vom Dánska. Prvou zastávkou na tomto 
ostrove bol spoločný obed so zástupca-
mi miestnych MAS v mlyne Bregninge 
Mølle. Po chutnom obede, kde sme mali 
možnosť ochutnať lokálne špeciality nám 
zástupcovia LAG Svenborg a LAG Faaborg 
poskytli základné informácie o Dánsku, 
predstavili činnosť svojich MAS a zrea-
lizované projekty cez program LEADER. 
Vzhľadom na teritoriálne odlišnos   bolo 
veľmi zaujímavé dozvedieť sa o trochu 
odlišnom spôsobe myslenia a  ež odliš-
ných možnos  ach čerpania fi nančných 
zdrojov a nastaveniach fi nančných aloká-
cii. Je namieste povedať, že originálny ná-
pad projektu je základným predpokladom 
úspešnej realizácie. Mali sme možnosť sa 
oboznámiť s projektom výroby zmrzliny 
z morských rias, ktorá je pre svoje zdra-
viu prospešné účinky pre onkologických 
pacientov unikátom na trhu. Na základe 
preukázanej prospešnos   morských rias 
na zdravie človeka je momentálne vo 
vývoji proces používania morských rias 
v gastronómii. Následne Ing. Marta Mar-
tausová predstavila svoje pole pôsobnos   
a ak  vity NSRV, Prešovský kraj a všetky 
MAS-ky, ktoré v ňom pôsobia. Po úvod-
ných prezentáciách sme sa presunuli na 
prehliadku farmy Gundestrup Mejeri 
or Bryghus (miestny pivovar, produkcia 
mlieka a výroba mliečnych výrobkov), kde 
sme mali možnosť ochutnať miestne pivo 

a domáce syry. Tento majer bol podpo-
rený z prostriedkov MAS. Zaujímavosťou 
bolo to, že v jednej miestnos   sa vyrábali 
produkty z mlieka a v ďalšej sa nachádzal 
malý pivovar. V podmienkach SR by nie-
čo také nebolo z hygienických dôvodov 
možné. Produkty z tejto produkcie boli 
následne distribuované aj do väčších su-
permarketov.

Prvý deň exkurzie sme ukončili spo-
ločnou večerou, kde sme mali možnosť 
ochutnať dánske špeciality. Druhý deň ex-
kurzie sme začali prehliadkou miestneho 
obchodu Rosengaardcentret, ktorý ponú-
ka dánske špeciality a bio-potraviny. Na-
šou ďalšou zástavkou bola prehliadka bi-
zónej farmy Ditlevsdal. Táto exkurzia bola 
veľmi inšpirujúca, bol nám prezentovaný 
chov bizónov a história chovu. Súčasťou 
tejto farmy je reštaurácia, kde sme mali 
možnosť ochutnať bizónie steaky a zakú-
piť si rôzne produkty z bizónieho mäsa. 
Bizónie mäso sa radí medzi najzdravšie 
mäso so skoro žiadnym podielom tuku 

v mäse. Produkty z farmy sú exportova-
né do viacerých krajín. Ďalšou zastávkou 
v tento deň bola návšteva továrne na 
výrobu čokolády Konnerup & Co. Táto fi r-
ma bola založená v roku 2003 a na svoje 
technológie získala fi nančné prostriedky 
z MAS.

Bolo úžasné pozorovať majiteľa čoko-
ládovne, ktorý nás previedol celou tech-
nológiou výroby, ako žije pre svoju prácu, 
ako stále vymýšľa nové vylepšenia, nové 
recepty a originálne chute čokolády. To-
muto človeku jednoducho uveríte bez 
toho, aby ste čo i len kúsok ochutnali. 
Po ochutnávke sa už produkty predávajú 
samé. Posledným bodom programu bola 
návšteva dediny Korinth. Beseda, kde sa 
hovorilo o dobrých príkladoch z praxe 
prebiehala v Kultúrnom dome. 

Zavŕšením celého dňa bol slovensko – 
dánsky večer, kde vystúpila dánska folklór-
na skupina, ktorá nám predstavila dánske 
tradičné tance. Pozvanie na tento večer 
prijal aj p. Michal Vrábel, zástupca veľvy-
slanectva SR v Dánsku. Za slovenskú stranu 
zaspievali   najväčší odvážlivci zopár ľudo-
vých piesní. Posledný deň exkurzie bol ve-
novaný neformálnemu stretnu  u na Mi-
nisterstve bývania, mestských a vidieckych 
záležitos   v Kodani s pánom René Kusie-
rom, ktorý predstavil hlavné oblas  , v kto-
rých jeho ministerstvo pôsobí. Môžeme 
teda konštatovať, že táto pracovná cesta 
splnila svoj účel a otvorila nám naše obzo-
ry v mnohých oblas  ach.. 

Odborná exkurzia 
Dánsko

» V dňoch 23. – 26.09.2013 sme sa zúčastnili odbornej exkurzie v Dánsku, ktorú 
organizovalo regionálne pracovisko NSRV pre Prešovský kraj (Mgr. Natália Maťašo-
vá, Mgr. Jana Tverďáková, Adriana Birošová, Miroslav Angelovič a Jaroslav Fogaš).«
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PREDSTAVUJEME NOVÉ OBCE ÚZEMIA MAS

Obec Demjata leží v juhozápadnom cípe 
Nízkych Beskýd v doline Sekčova, asi 20 km 
od Prešova na hlavnej trase smerom na 
Bardejov. Obec sa vyvinula na mieste sta-
rej dediny spred 12. storočia a prvá písom-
ná zmienka o obci (Demeta, neskôr De-
methe) pochádza z roku 1330. Od 13. sto-
ročia patrila k šarišskému panstvu a od 15. 
storočia sa stala vlastníctvom zemanov, 
v 16. storočí Bornemissovcov, v 17. storočí 
Bocskayovcov. V 18. storočí tu mali majet-
ky a kaš  eľ Okolicsányiovci, v 19. storočí 
Semseyovci. Poľnohospodárstvo a ovčiar-
stvo bolo hlavným živoby  m miestneho 
obyvateľstva, čo je premietnuté v erbe 
obce. V 19. storočí tu bol v prevádzke ka-
meňolom s výrobou vápna. Do r. 1918 pat-
rila obec administra  vne do Šarišskej stoli-
ce, v súčasnos   je zaradená do Prešovské-
ho vyššieho územného celku. Obec je ply-
nofi kovaná. V súčasnos   je ukončená 1. 
etapa výstavby vodovodu. V obci sa nachá-

dza Základná škola, Materská škola, Škol-
ská jedáleň, Školský klub de   a kultúrno-
-výstavná hala, ktorá slúži ako kultúrny 
dom. V obci sa nachádzajú 2 predajne po-
travín: COOP Jednota a Fresh, Stará krčma 
Demjata, Obecná knižnica, Domov sociál-
nych služieb a pre nadšencov futbalu je 
postavené futbalové ihrisko. Pýchou obce 
je barokovo-klasicis  cký kostol sv. Jána Krs-
 teľa, ktorý bol postavený už v roku 1774. 

Kaš  eľ “Semsey” z polovice 17. storočia 
a Kaš  eľ “Hámoš” z 2.polovice 16. storočia 
sú pôvodne renesančné stavby, no neskôr 
barokovo prestavané. Pri kaš  eli „Hámoš“ 

bol koncom 19. storočia založený Prírod-
no-krajinársky park. Za prírodnú rezerváciu 
sú vyhlásené Demjatské vápenné kopce 
z roku 1982 na ochranu teplomilnej vege-
tácie vápencových brál s výskytom viace-
rých zriedkavých druhov rastlín, chráne-
ných živočíchov a paleontologických nále-
zov. Obec má tri záujmové organizácie 
a to: Obecný hasičský zbor Demjata, Fut-
balový klub Demjata a Základná organizá-
cia Slovenského zväzu chovateľov. Do da-
tabázy remeselníkov možno zaradiť pána 
Vincenta Husovského, ktorý je známy ple-
tením prútených košíkov.  

Obec Fulianka leží v nadmorskej výške 275 
m n.m. na úpä   Šarišskej vrchoviny v Sek-
čovskej doline, vzdialená 11 km od Prešova. 
Nad obcou sa  ahne hradný vrch, na juž-
nom okraji ktorého sú zrúcaniny Kapušian-
skeho hradu. Obec susedí na severe s obcou 
Tulčík, na juhu s obcou Kapušany, na východ 
s obcou Podhorany a na západe s obcou 
Fin  ce. Obcou preteká rieka Sekčov, ktorá 
rozdeľuje obec na dve čas   – stará Fulianka 
a nová časť obce, nazývaná „Chalaš“.
Prvá písomná zmienka o obci Fulianka sa na-
chádza v diele Sárosvarmegye monografl ája 
od Šándora Tótha, kde je spomínaná obec 
pod menom Fulyán a pochádza z roku 1410. 

V priebehu rokov sa názov obce menil takto: 
1410 – Fulyán, 1683 – Fulyanka, 1776 – Fu-
lánka, 1920 – Fuľanka, Poľanka, od r. 1948 – 
Fulianka. Fulianku vybudoval pravdepodob-
ne šoltýs a usadlíci podľa zákupného práva 
v 14. storočí. Šoltýsi, dediční richtári, boli 
skúsení muži z radov mešťanov, prípadne 
bratov alebo synov šoltýsa. Tí sa podľa doho-
dy so zemepánom zaviazali priviesť prisťaho-
valcov, ktorí na dohovorenom mieste by za-
ložili novú dedinu. Šoltýstvo tu existovalo 
ešte aj v 16. storočí. Koncom 16. storočia 
bola Fulianka malou dedinou s poddanským 
obyvateľstvom rusínskeho pôvodu a sa stala 
súčasťou Šarišskej župy. V súčasnos   patrí 

obec do okresu Prešov a vyššieho územného 
celku Prešovského samosprávneho kraja. 
Obec je zriaďovateľom Materskej školy a Zá-
kladnej školy, ktorých súčasťou je aj školská 
jedáleň. Okrem škôl sa v obci nachádza Lesné 
spoločenstvo vo Fulianke – Pozemkové spo-
ločenstvo a  ež DHZ. V júli 2013 bola zrekon-
štruovaná „Oddychová zóna obce Fulianka“. 
Farnosť Fulianka patrí medzi starobylé far-
nos   Prešovskej archieparchie. Miestny 
chrám je zasvätený svätým lekárom a divo-
tvorcom Kozmovi a Damiánovi. Obec okrem 
iného poskytuje miestnym obyvateľom, ale 
aj návštevníkom služby ako predajňu potra-
vín, kaviareň - pizzériu, autobazár, autoservis 
a palenčáreň. Obec spolupracuje s Gminou 
Zarszyn z Poľska.  

OBEC DEMJATA
Iden  fi kačné údaje:
Štatutárny zástupca:   Ing. Vladislav Bašista
Sídlo:              Obecný úrad Demjata 129
e-mail:             obecdemjata@stonline.sk
Webové sídlo:        www.demjata.eu
Tel./fax.:            051/7789813
Počet obyvateľov:     1079
Rozloha v km2:       1150 ha
Hustota obyvateľstva:  94 obyv./km²

OBEC FULIANKA
Iden  fi kačné údaje:
Štatutárny zástupca:   Miroslav Leško
Sídlo:              Obecný úrad č. 3, 082 12 Kapušany
e-mail:             starosta@fulianka.sk, obec@fulianka.sk
Webové sídlo:        www.fulianka.sk
Tel./fax.:            051/79 41 211
Počet obyvateľov:     387
Rozloha v km2:       380 ha
Hustota obyvateľstva:  102 obyv./km²
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Obec Ľubo  ce leží severovýchodne od 
mesta Prešov, s ktorým má spoločnú ka-
tastrálnu hranicu o dĺžke približne 12 km. 
V rokoch 1971 až 1990 bola obec súčas-
ťou mesta Prešov. Dnes je obec domo-
vom pre viac ako 3000 obyvateľov.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza 
z roku 1298. Na lis  ne sa obec uvádza pod 
názvom Kelemeš, ktorý je maďarského pôvo-
du a ktorým bola obec pomenovaná až do 
roku 1948. Súčasťou obce, ako jej miestna 
časť, je bývalá samostatná obec Šarišské 
Lúky, ktorá vznikla v poslednej tre  ne 18. 
storočia so súhlasom zemepánov ako židov-
ská osada v chotári Ľubo  c. Dominantou 
obce je rímsko-katolícky kostol Narodenia 

Panny Márie, ktorý bol postavený v roku 
1806. Pri rekonštrukcii v roku 1968 bola pri-
stavená aj bočná loď a súčasnú podobu získal 
pri poslednej rekonštrukcii v roku 1993. 
V miestnej čas   Šarišské Lúky sa v pôvodnej 
budove židovskej synagógy z roku 1833 na-
chádza grécko-katolícky chrám svätého Izaiá-
ša proroka, ktorý tu bol zriadený v roku 1999. 
V spoločnej budove má sídlo obecný úrad, 
materská škola aj obecná knižnica. V roku 
2011 bolo pred obecným úradom vybudova-
né námes  e s lavičkami a výsadbou okras-
ných stromov. Okrem materskej školy sa 
v obci nachádza aj základná škola a stredná 
priemyselná škola so zameraním na drevár-
sku a nábytkársku výrobu. Zvláštnosťou obce 

je jej rozčlenenie na zónu obytnú a rozsiahlu 
zónu priemyselnú, v rámci ktorej má tu svoje 
sídlo niekoľko desiatok podnikateľských sub-
jektov. V obci sa nachádzajú 2 predajne po-
travín a to MILK-Agro a CBA, reštaurácia, 2 
pohos  nstvá, bowling, ubytovacie zariade-
nie Penzión u Sokola, športový areál s 2 tráv-
natými ihriskami, ihriskom s umelou trávou, 
2 tenisovými kurtami a volejbalovým ihris-
kom. V obci sa nachádza i kaš  eľ. Záujmo-
vých združení je niekoľko: Združenie kresťan-
ských seniorov, ZO SZZ, OZ Kelemeske furma-
ni – folklórna mužská spevácka skupina, OZ 
TJ Sokol, v rámci ktorej pôsobí futbalový odd-
diel, stolnotenisový oddiel a oddiel vytrva-
lostných bežcov.  

Obec leží na cestnej a železničnej spojnici medzi 
Prešovom a Bardejovom, v údolí rieky Sekčov. 
Základom názvu obce bolo slovanské slovo „tul“ 
vo význame puzdro na šípy. Chotár obce je pes-
tro členitý, od 270 do 550 m.n. m. Vyhľadávaný 
je prameň „kvašnej vody“. Väčšina pracujúcich 
odchádza za prácou najmä do Prešova. Obec je 
plne elektrifi kovaná a od roku 1997 aj plynofi ko-
vaná. De   navštevujú základnú aj materskú ško-
lu plne organizovanú. V škole je združená obec-
ná a školská knižnica „Prameň“. Na území obce 
pôsobí niekoľko súkromných fi riem a podnika-
teľov: Poľnohospodárske družstvo „Sekčov“ so 
sídlom v Tulčíku, Pekáreň „JaLe“, predajňa Milk 
Agro a COOP Jednota, kve  nárstvo Helena, Ma-
rek Fedor-stavebniny a oprava byciklov, Petrila 
Ondrej - autoelektro servis, Helena Frimerová 
– krajčírstvo a oprava odevov „Sára“, Helena Fe-
dorová - bar „Speranza“, Gabriela Paľová - Stará 
krčma, Pizéria Elly – Peter Paľo, Vladimír Jusko - 
bar Jolly Jocker, Jaroslava Tomičová – kadernícke 

služby, cestovná kancelária „Gospa travel“, Ján 
Malík – kamenárstvo. Najstarším zachovaným 
priamym písomným dokladom o Tulčíku je do-
hoda uzavretá medzi kráľom Belom IV. a jáger-
ským biskupom Lambertom z 23.2.1248. Po-
znatky hovoria, že tulčícke sídlisko jestvo valo 
nielen pred 13., ale zaiste už pred 11. storočím. 
Z tohto obdobia pochádza katolícky kostol Sv. 
Šimona a Júdu, ktorý bol v 17. storočí prestava-
ný. V roku 1410 kráľ Žigmund daroval obec 
šľach  ckému rohu Kapy z Kapušian, ktorí Tulčík 
pričlenili do svojho hradného panstva a tu po-
stavili i dva barokové kaš  ele šľach  cov v 18.sto-
ročí, tzv. vyšný a nižný. V roku 1843 sa tulčícky 
majetok dostal do rúk šľach  ckej rodiny Ghillá-
nyiovcov. Tulčík má bohatú športovú a kultúrnu 
tradíciou. Od roku 1933 sú v telovýchovnej jed-
note družstevník Tulčík organizovaní futbalis  , 
od roku 1927 svoju činnosť rozvíja tulčícke 
ochotnícke divadlo. Po tridsia  ch rokoch svoju 
činnosť obnovil obecný hasičský zbor. Rekreač-

ne je možné rozvíjať tenisové talenty na miest-
nom tenisovom dvorci. V obci pracujú aj mnohé 
organizácie a združenia ako sú: Miestny odbor 
Ma  ce slovenskej, Slovenský zväz zdravotne 
pos  hnutých, Klub dôchodcov „Striebro“, Cho-
vatelia poštových holubov, Drobnochovatelia, 
Poľovnícke združenie „Sekčov“, Klub sloven-
ských turistov „Čakaň“, Hubári Tulčík, mládež 
rozvíja kultúrne tradície vo folklórnej skupine 
„Kapľička“. Tradíciu starých spolkov zachovávajú 
členovia pozemkových spoločens  ev: KIKAPA 
Tulčík a URBAR Tulčík. Na území obce pôsobí aj 
Lesoochranárske združenie VLK. Obec tradične 
usporadúva športové a kultúrne poduja  a: Beh 
májovým Tulčíkom za účas   bežcov z celého re-
giónu, Tulčícke korzo, Púť na Kikapu, Deň ma-
 ek, Mesiac úcty k starším, Mikulášske posede-

nie. Pre obnovu a zachovanie tradičných reme-
siel je v obci zriadený remeselný dom. Drobní 
výrobcovia sa zaoberajú výrobou opálok, prúte-
ných metlí, tkaním kobercov. 

OBEC ĽUBOTICE
Iden  fi kačné údaje:
Štatutárny zástupca:   MVDr. Štefan Krajči 
Sídlo:              Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubo  ce
e-mail:             starosta@lubo  ce.eu
Webové sídlo:        www.lubo  ce.eu 
Tel./fax.:            051/7764625
Počet obyvateľov:     3152
Rozloha v km2:       8,3
Hustota obyvateľstva:  380 obyv./km²

OBEC TULČÍK
Iden  fi kačné údaje:
Štatutárny zástupca:   Ing. Janka Šoltésová
Sídlo:              Obecný úrad Tulčík č. 178, 082 13 Tulčík
e-mail:             obec@tulcik.sk
Webové sídlo:        www.tulcik.sk 
Tel./fax.:            051/7481 249, fax: 051/7481 249
Počet obyvateľov:     1329
Rozloha v km2:       12,809 
Hustota obyvateľstva:  104 obyv./ km²
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Zlatá Baňa vznikla v chotári obce Lesíček 
v 2. polovici 18. storočia. Táto obec sa 
prvýkrát písomne spomína v roku 1550. 
Samostatnosť získala v polovici 19. storo-
čia. Neúspešné pokusy o ťažbu zlata v ro-
koch 1730 - 1861 sa skončili vybudovaním 
erárneho podniku na ťažbu hliny a výrobu 
kachieľ, ktoré boli známe v celom Ra-
kúsko - Uhorsku. Pokračovaním baníckej 
činnos   bola ťažba an  mónu. Začiatkom 
20. storočia bola ťažba zastavená kvôli vy-
puknu  u prvej svetovej vojny. V katastri 

obce sa ťažil aj drahý opál. V centre obce 
sa vyníma technická pamiatka postavená 
v rokoch 1819-1821 - KLAUZÚRA - prie-
hradný múr bývalej umelej priehrady, 
ktorý slúžil na zadržanie vody, za účelom 
splavovania dreva do Solivaru na varenie 
soli. Počas druhej svetovej vojny, bola Zla-
tá Baňa za pomoc poskytovanú par  zá-
nom vypálená fašistami. Za  eto zásluhy 
bola vyznamenaná Radom Červenej 
hviezdy a Dukelskou pamätnou medailou. 

Ťažké časy a hrdinstvo pripomína pamät-
ník v strede obce s názvom „Útek z horia-
cej obce“. Kostol sa v obci začal stavať až 
v roku 1968. V roku 1975 bol dokončený 
ako modlitebňa bez veže. Dom smútku 
bol dokončený spolu s novou kostolnou 
vežou a tromi zvonmi v roku 1998. Obec 
bola dňa 6.9.1960 elektrifi kovaná ako po-
sledná v bývalej ČSSR. V obci sa nachá-
dzajú: predajňa potravín COOP Jednota, 
potraviny MIX, pohos  nstvo, horská cha-
ta U Alfi ho, ubytovacie zariadenie Sigord 

- Centrum pre rodinu, správca GKC, viacú-
čelové ihrisko v centre obce, futbalové 
ihrisko Sigord, v zime bežecké trate udr-
žiavaná stopa 6 km. Z kultúrného dedič-
stva tu možno vyzdvihnúť Kostol z roku 
1968 a neskôr dokončený v roku 1975, 
zrúcanina hradu Bodoň, Stavidlo Klauzú-
ra, An  monové bane, Opálove bane. Záu-
jových organizácií je niekoľko: OZ PERMO-
NÍK, OZ Zlatá Baňa pre všetkých, súbor 
Zlatobančan. Z tradičnej výroby je vý-
znamné stolárstvo a SHR. 

OBEC ZLATÁ BAŇA
Iden  fi kačné údaje:
Štatutárny zástupca:  PhDr. Dušan Demčák
Sídlo:    082 52 Zlatá Baňa č. 71
e-mail:   starosta@zlatabana.sk
Webové sídlo:   www.zlatabana.sk 
Tel./fax.:   051/7798225
Počet obyvateľov:  431
Rozloha v km2:   31,74
Hustota obyvateľstva:  14 obyv./km²
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PODUJATIE V MAS

» Boženka Cervová z Bachurne sa 
s nami podelila o recept na polie-
vku, ktorú v minulos   ženy nosili 
mužom pri kosení.

INGREDIENCIE: údené mäso, 
koreňová zelenina, čierne korenie, 
nové korenie, bobkový list, soľ, zele-
ná petržlenová vňať

Halušky – trepanky: surové zemia-
ky, vajcia, polohrubá múka, soľ

POSTUP: Do hrnca s vodou dáme 
variť údené mäso, keď voda zovrie 
pridáme koreňovú zeleninu, t.j. 

mrkvu, petržlen, kaleráb, zeler a ci-
buľu. Polievku dochu  me soľou, 
čiernym korením a bobkovým lis-
tom. Necháme variť, kým mäso 

nie je mäkké.

Halušky – trepanky: „Načuchame‟ 
surové zemiaky, do ktorých pridáme 
vajcia, soľ a polohrubú múku. Ne-
cháme zovrieť vodu so soľou, do 
ktorej následne nahádžeme pripra-
vené cesto. Keď zovrú halušky a vy-
plávajú na povrch, premyje ich 
v čistej vode a scedíme. Takto pripra-
venú polievku podávame s nadrob-
no nakrájaným údeným mäsom.  

Odborný program Retrojurmaka začal 
o 10:00 hod v reštaurácii Farmer Area, 
kde sa pre účastníkov poduja  a konal 
workshop na tému Výmena skúsenos   
s implementáciou PRV SR 2007-2013 
v rámci SR na úrovni regiónov s nasle-
dovným programom: Prezentácia RP 
NSRV PO a ak  vít NSRV a RP NSRV PO, 
Prístup LEADER na území MAS Šafrán, 
Prístup LEADER v novom programova-
com období 2014 – 2020, ktorý viedli 
Ing. Marta Martausová, manažérka NS 
RV PO a Mgr. Natália Maťašová, mana-
žérka MAS Šafrán. 

Slávnostné otvorenie Retrojurmaku 
sa konalo o 12:00 hod na pódiu v areáli 
Farmer Area. Návštevníci si mohli pozrieť 
prehliadku ľudových remesiel s výstavou 
miestnych produktov a povzbudiť svoju 
MAS vo varení tradičnej polievky z miest-
nych surovín. Tento rok bol tak trochu 
špeciálny, pretože do súťaže vo varení 
tradičnej polievky sa zapojili všetky MAS- 
ky z Prešovského kraja: MAS Bachureň, 
MAS LEV, MAS OZ pre rozvoj regiónu Spiš, 
hos  teľská MAS Šafrán a regionálne pra-
covisko NS RV Prešov, ktoré do súťaže ve-
novalo 3 ceny.

Nezávislá porota bola zložená zo sied-
mych členov, ktorí brali túto funkciu veľmi 
zodpovedne. 

VÝSLEDKY SÚŤAŽE: 
1. Národná sieť rozvoja vidieka SR, 

šé  uchárka Ing. Marta Martausová
2. MAS LEV, šé  uchárka Ing. Andrea 

Hradiská, PhD.
3. MAS OZ pre rozvoj regiónu Spiš, šéf-

kuchár Ľudovít Svocák

Pre de   bola pripravená športová aré-
na, kde si pod vedením dobrovoľníkov 
mohli zasúťažiť v športových a zaují-
mavých súťažiach a tvorivá dielňa, kde 
si mohli vymaľovať zvieratká z farmy. 
Najkrajšie výtvory boli prezentované 
na Agrokomplexe v Nitre. De   a dospelí 
mali  ež možnosť sa povoziť na krásnom 
jazdeckom koni. Zaujímavým doplnkom 
poduja  a bol futbalový zápas starostov 
obcí a dopravných policajtov.

V rámci prezentácie územia MAS Šafrán 
vystúpili na Retrojurmaku: Kapušanske rich-
taroše, Spevácka skupina Nemcovianka, Sú-
bor Ľudových piesní Šebeš a Michal Sme-
tanka, ktorým veľmi pekne ďakujeme za 
dotvorenie skvelej atmosféry poduja  a.
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Retrojurmak v Šafráne 2013
» V sobotu 17. augusta 2013 sa uskutočnil 3. ročník poduja  a Retrojurmak v Šaf-
ráne 2013, ktorý sa tento rok konal v priestoroch Farmer Area v Kapušanoch. Na 
Retrojarmoku vystavovali lokálni remeselníci a výrobcovia z územia MAS Šafrán. «
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Známy umelec knižnej väzby a bonsa-
jových misiek - Erik Križovenský z Kapu-
šian, kožušník - Stanislav Šimčík z obce 
Vyšná Šebastová, z Pušoviec to bola pani 
Eva Gdovinová, ktorá nám predstavila 
výrobky z prírodných ma komponentov 
a s umeleckým rezbárstvom zaujal cer  -
fi kačnú komisiu pán Ján Leško z Kapušian. 
Všetci zúčastnení získali cer  fi kát lokálne-
ho produktu / služby, ktorý im môže po-

môcť pri splnení podmienok stanovených 
MAS Šafrán postúpiť do II. kola, t.j. získať 
oprávnenie používať lokálnu značku „OD 
NÁS PRE NÁS“. 

» Aké sú  to podmienky pre vstup do II. 
kola – právo používať lokálnu značku?
1. LEGÁLNE PODNIKANIE - dokladá sa živ-

nostenským listom alebo iným relevant-
ným dokladom (Osvedčenie SHR a iné).

2. OBHLIADKA NA MIESTE – obhliadka 
miesta podnikania cer  fi kačnou komi-
siou, kde sa overuje splnenie podmie-
nok, ktoré žiadateľ deklaroval v čest-
ných vyhláseniach v rámci 1. Fázy Cer  -
fi kácia produktu.

3. FORMA MARKETINGOVEJ ČINNOSTI 
A SPÔSOB BALENIA – ďalším krokom 
je hodnotenie formy marke  ngovej 
činnos   žiadateľa a spôsob konečného 
balenia výrobky spotrebiteľovi (správ-
ne umiestnenie lokálnej značky, dodr-
žiavanie zásad šetrného zaobchádzania 
s prírodou) (Zdroj: Príručka pre použí-
vanie značky, 2012).

Po úspešnom absolvovaní II. fázy vyu-
žívania značenia lokálnych produktov pod 
názvom Charta Od nás pre nás, získava 
žiadateľ plnohodnotné členstvo v Charte 
a právo používať lokálnu značku po dobu 
3 rokov (Zdroj: Príručka pre používanie 
značky, 2012).

Pre ostatných výrobcov / remeselníkov 
lokálnych produktov, ktorí sa nezúčast-
nili, resp. nepodali Žiadosť o cer  fi káciu 
produktu / služby v I. fáze, tak majú teraz 
jedinečnú možnosť to napraviť a požiadať 
tak najneskôr do 31.1.2014. Podmienky 
potrebné pre vstup do I. kola – Cer  fi -
kácia produktu nájdete na web portáli: 
www.odproduktovkzazitkom.sk.

» Čo je vlastne cieľom cer  fi kácie lokál-
nej značky „OD NÁS PRE NÁS?
- vytvoriť súbor produktov, ktoré sú na 

území typické,
- využiť miestne zdroje,
- zvýšiť ekonomický rast,
- podporiť tvorbu pracovných miest,
- vyhľadávať cer  fi kované výrobky spot-

rebiteľmi.

Prihlášky do I. a II. fázy doručte osob-
ne alebo zasielajte na našu e-mailovú ad-
resu: kancelaria.massafran@gmail.com 
najneskôr do 31.1.2014.

Prihlášky nájdete na našej web stránke: 
www.odproduktovkzazitkom.sk.

V Šarišskej Trstenej, dňa 30.11.2013
Spracovala: Mgr. Monika Kováčiková, 

dobrovoľníčka MAS Šafrán

Sme radi, keď na našom území stretneme 
ak  vnych ľudí, ktorí nežijú len pre seba, 
ale snažia sa robiť niečo aj pre druhých, vo 
svojom voľnom čase sa venujú organizo-
vaniu rôznych spoločenských a kultúrnych 
poduja   a to nezištne a dobrovoľne. Jed-
ným z nich je aj Mgr. Pavol Onofrej z Trnko-
va, ktorý sa okrem iného venuje aj písaniu 
krátkych poviedok z lokálneho prostredia 
v šarišskom nárečí. Jednu z nich Vám pri-
nášame v tomto vydaní. 

Miźo zos Kokiňi

Miźo bul poradni chlop, chtori neľabal pa-
ľenku a kuric – pokuril ľem dakedi. Spac 
chodzil furt večar o dześatej a budzil śe rano 
o śidzmej. Bul cichšej naturi a śickich starej-
šich posluchal. Aľe śicko śe zmeňelo, kedz 
višol z basi ... .

Bulo to peršeho perši roku Pána  śícdze-
vecstodzevedześat. Na sebe mal ľem śivu 
vetro  u, belavu košuľu, čarni ancug i pan-
taloni. Na nohoch mal dzirave ponoški vo fi -
ľcoch, chtore počeral za laku  i. Ftedi v źime 
śe mu vecej pridaľi, jak tota paradzina z Tu-
zeksu. Na chribce vof brocaku domu sebe 
ňesol śicke svojo majetki: pejc bľašankoch 
zos ščipacu paščeku, hrebiň a džviradlo, 
pulku midla na hoľeňe, dajake lachi a co 
sebe najvecej ceňil – obraski Ramba, pape-
ža i Havla. Dakedi mal i Angeľiku, aľe pret 
odchodom ju ochabel viśec na sceňe, naj śe 
uśmiva na to  ch, o chtorich amnes  ja aňi 
nezavadzela. I kedz v kešeňi mal ľem śid-
zem korun a tricec haľere, čul śe jak kraľ. Do 
obisca prišol aš na druhi dzeň. Macir śe mu 
bars pocešela, ešči vecej  m paščekom. Mal 
rad svoju mac, co śe bars nedalo povedzec 
o apovi. Takoj ten večar śe pobiľi. ...

 Co bi dal teras za to, žebi śe much zaś 
s ňim pobic. Apa uš ňit. Umar  . Aňi na po-
hrib mu ňebul. Ňemuch. Vof baśe bul. No 
ot peršeho perši dva  śictrinásc je zaś geroj. 
Ňe žebi i teras amnes  ja o ňeho zavadzila, 
aľe tak višlo. Za tote roki śe teho veľo ne-
zmeňelo. Brocak i veci ma jednake, no na-
mesto korunoch ma ośem evra i paru cen  . 
Aňi obraski novich prezidentoch a papežoch 
nema, akurat jedneho virosnuteho šmolka. 
Avatar či jak mu meno. Domu prišol skorej 
jak śe zocmelo. Mac śe uš tak nepocešila aňi 
jemu, aňi paščekom. Znala, že budze mac 
s ňim trapeňa višej hlavi. Vera, co śe ona 
s ňim natrapela. Šak ona šesc dzeci vicho-
vala, do koscela chodzila pokim mohla, furt 
bula na poľu od vidzim do nevidzim a un? 
Taki odkundes! Doma nepreložel aňi kríž 
slami a ľem ľital po valaľe jak pes s prebi-
tu nohu. Vichodzil śidzem ľudovich, s teho 
ostatňi ročňík dva razi zopakoval. Vihorel 
na hudobnej vichove. Bo zaśpival: „Biely 
kvet, vzal ho Lenin, už ho niet“! Na glupo-
cini bi ho bulo ot dzecka. Peňeźi znal racho-
vac jak ňichto, aľe zos počtoch  š rachnul. 
A kedz maľi pisac diktat zos jazika, učiteľ ho 
radšej poslal umic mu motor, bo i pejdześat-
ku može bul bi dostal. 

 Aľe ňeśka je rok dva  śictrinásc, slunko 
śvici a un čuje zmenu. „Do chmari diždžovej! 
Budze śnich kuric.“  

Pavol Onofrej

VÝZVA!!!
Prihláška do I. a II. kola získania 

certifi kátu v rámci Charty lokálnej 
značky: „OD NÁS PRE NÁS“
» Už je to rok, čo sa naši štyria remeselníci z územia MAS Šafrán zúčastnili I. fázy 
- Pilotnej cer  fi kácie lokálnych produktov, ktorá okrem iného, bola hlavným cieľom 
projektu nadnárodnej spolupráce – Od produktov k zážitkom v rámci opatrenia 4.2 
Vykonávanie projektov spolupráce. «

NA ŠARIŠULOKÁLNA ZNAČKA
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ZAUJÍMAVOSTI

Starý Kereštvej (do roku 1948 sa pre obec Okružná používal ná-
zov Kereštvej) bola v dobe, o ktorej pojednáva povesť dávna 
dedina, ktorá sa mala nachádzať v súčasnej chotárnej čas   Sta-
ri Kereštvej, ktorá je situovaná na západ, blízko hranice s obcou 
Podhradík. 

Podľa poves   bol Stari Kereštvej veľmi chudobná dedina, 
a jej jedinými obyvateľmi boli zbožní ale biedni želiari, ktorí sa 
len s ťažkosťou mohli uživiť, keďže nemali ani kúsok zeme. Na 
živoby  e si zarábali prácou v okolitých hustých lesoch, ženy 
a de   po roklinách a rúbaniskách zbierali slimáky a lesné plody, 
ktoré nosili na panské dvory. V hustom lese raz počas ťažkej 
práce drevorubači šťastne naďabili na zlatú žilu, čo úplne zme-
nilo ich život, keďže sa stali veľmi bohatými. Po krátkom čase 
boli vďaka ťažbe zlata takí boha  , že všetky ženy nosili zlaté 
náušnice a muži zlatú pracku na opasku. Jedávali so zlatými ly-
žicami a mali všetko, čo sa im zažiadalo.

Ako sa to už stáva, zanevreli na Pána Boha a postupne presta-
li chodiť do drevenej cerkvi, ktorá stála v strede dediny. V dedi-
ne bola farnosť, ktorú viedol starý kňaz. Ten ich však neustále 
napomínal a nabádal ku kajúcnos  , ale oni ho nepočúvali. Mali 
oči len a len pre svoje bohatstvo. Nakoniec si v jeden deň po-
vedali, že už viac nepotrebujú kňaza a preto sa nemohli doč-
kať, kedy starý kňaz zomrie. Ich život bol plný pýchy, roztopaše 
a zábavy.

Jedného piatkového dňa cez Veľký pôst napokon kňaza z kos-
tola vyhnali. Dali si privolať muziku a spravili v kostole tanco-
vačku, ktorá trvala „...ot pjatka večera do suboty rana...“. Ráno, 
po zakikiríkaní kohútov, v čase u  erne a pri prvých lúčoch sln-
ka, kedy bola zábava v najväčšom, do cerkvi odrazu udrel hrom 
a kostol sa rozdelil na dve čas  , ktoré sa prepadli aj s hriešnikmi 
pod zem spolu s takmer celou dedinou.

Pred Božím hnevom boli ušetrení len poslední chudobní a ešte 
zbožní Kereštvejčania. Tých anjel vyviedol zavčasu do bezpečia. 
Po katastrofe sa už na prekliate miesto nikdy nevrá  li. Naopak, 
vo vedľajšej údoline založili „nový“ Kereštvej (t. j. súčasná Okruž-
ná, používajúca do roku 1948 pomenovanie Kereštvej). 

Na mieste prepadnutej dediny sa objavil rozsiahly a nevľúdny 
močiar, ktorý dodnes odrádza náhodných návštevníkov z tohto 
Bohom prekliateho miesta. Od toho času vraj možno na Zele-
ný Štvrtok počuť zvoniť „zvjazane“ zvony v prepadnutej cerkvi 
a vidieť zelené sve  elko nad miestom, kde bol drevený kostol. 
O prekliatom močiari existuje viacero rozprávaní obyvateľov 
z 1. polovice 20. storočia o tom, ako sa k nemu dobytok pri 
pasení ani len nechcel priblížiť, či napiť, aj keby nebola iná 
možnosť k napájaniu. Takisto niektoré príbehy približujú ďal-
šie momenty. Odvážlivci, ktorí pri ňom strávili noc, sa chvíľkovo 
pomiatli a postrácali v lese hľadajúc sa navzájom až do rána, 
pričom nikto z nich nechcel o svojich zážitkoch neskôr rozprá-
vať. Tiež sú známe príbehy o tom, ako prepadlisko „zhltlo“ kra-
vu alebo dieťa, ktoré sa zatúlali do jeho blízkos  .

Chotárna časť Stari Kereštvej pre našich predkov stala istým 
magickým miestom s prevahou nega  vnych síl, pred ktorými 
je nutné mať sa na pozore. Celkove sa tomuto miestu vyhýbali, 
pretože bolo „nečisté“. Vierohodnosť príbehu poves   u dedin-
čanov upevňovali správy o tom, že je vraj písomne zachytená 
v archívoch v Amerike („...to dześka v archivoch jest opisano..., 
...v archivoch jest, bo ja čula od vecej ľudzi...“) ako aj to, že bola 
spoe  zovaná (pravdepodobne miestnym gréckokatolíckym 
kňazom) a po 2. svetovej vojne uverejnená v Gréckokatolíckom 
kalendári. 

V súčasnos   sa močiar, obklopený znepokojivým lesným po-
rastom, zmenšil na malú, ale hlbokú mokrinu, čo pripomína 
súčasníkom hĺbku príbehu poves  . 

spracoval: Pavol Lackanič

Starym Kereštvejom nazvalosja selo, 
Tam ľudi ot davna žili dosť veselo.
Ibo vseho mali, bohatyje byli.
Proto i pomaly na Boha zabyli.
Vo roskošach svoichdali sa do hricha,
Pro  v Boha hrišna podňalasja pycha.
Tak ďaleko zašla vo svojej hordos  ,
Čto v odnu pjatnicu vo velokim pos  .
Priveli muziku do svojeho sela,
Čtoby každa duša byla tam vesela.

I stredi valala muzyka chučala
Ot pjatka večera do suboty rana.
I v subotu rano, kohda už svitalo
To hrišne obščestvo do cerkvi sa sťahlo.
Ne Boha slavi  , ni sja pomoli  ,
No čtoby tam svoi hrichi soverši  . 
I na svjatom mis   tancy provodili,
I vo cerkvi Božoj zlodijstva tvorili.
Kohda pervy luči slonca sja javľali.
Ľudi ješče v cerkvi doki tancovali.
Hospoď sdilal konec i terpelivos  ,
Priblizilsja ku nim v obrazi jaros  .
Solnce sja pomerklo, noč černa nastala.
I selo Kerštvej okolo obňala.
Zemľa sa potrjasla, hromy strašno bili
Na nesčastnyj valal, kde hrišniki žili.
Pered hnivom Božim načali v  ka  
Na svoj hrišnyj život už nemohli spas  .
Kohda poslidnyj raz zemľa sa potrjasla,
Ona pod valalom naviki zaspala.

Na tom mis   sejčas mlaka sja zjavila,
Kotra hrišne selo naviki prikryla,
Nad nej viter chudit, jakoby to spival,
Tu staryj Kereštvej pro strašnyj hrich propal.

Staryj Kereštvej

Miestna povesť 
O Starim Kereštveju



Obec ČELOVCE
� Evanjelický románsko-go  cký 

kostol z 13. storočia
� Pamätné miesto derešovania 

pod niekoľko storočným dubom 
na okraji pánskej záhrady

Obec CHMEĽOVEC
� NKP – románsky kostol 

evanjelickej cirkvi a.v.
� Katolícky kostol Nanebovza  a 

P. Márie

Obec DEMJATA
� Barokovo-klasicis  cky kostol 

sv. Jána Krs  teľa
� Kaš  eľ „Semsey‟
� Kaš  eľ „Hámoš‟
� Prírodno-krajinársky park pri 

kaš  eli „Hámoš‟
� Demjatské vápenné kopce

Obec FULIANKA
� Barokovo-klasicis  cky 

gréckokatolícky chrám 
 sv. Kozmu a Damiána
� Palenčáreň Fulianka

Obec KAPUŠANY
� Rímskokatolícky kostol sv. Mar  na
� Zrúcanina Kapušianskeho hradu
� Ubytovacie zariadenie 

FARMER AREA

Obec LADA
� Archeologické nálezisko 
 – vykopávky slovanskej osady 

Obec LIPNÍKY
� Náučný chodník Tajch

Obec ĽUBOTICE
� Rímskokatolícky kostol 

Narodenia Panny Márie
� Grécko katolícky chrám 
 sv. Iziáša proroka
� Ubytovacie zariadenie Penzión 

u Sokola

Obec NEMCOVCE
� Evanjelicky kostol s farou
� Rímskokatolícky kostol 
 sv. Cyrila a Metoda

Obec OKRUŽNÁ 
� Gréckokatolícky chrám 
 sv. archanjela Michala
� 7 prícestných krížov 

byzantského obradu
� Prírodná rezervácia – Dubová hora
� Prírodný skalný útvar – Skalný 

komplex Džad

� Prírodný skalný útvar – Mohylky
� Prírodný skalný útvar – Vážená 

skala

Obec PODHORANY
� Stavba kúrie z 19. storočia
� Voľne stojace kríže na území obce 

� Hrobky rodín Bothovcov 
a Körtvélyessyovcov

Obec PROČ
� Vrch Haľagoš
� Rímskokatolícky kostol 

Sedembolestnej Panny Márie

Obec PUŠOVCE
� Rímsko – katolícky kostol 

Narodenia Panny Márie

Obec RUSKÁ NOVÁ VES
� Ubytovacie zariadenie Penzión 

Placidus
� Rímskokatolícky kostol 

Sedembolestnej Panny Márie
� Gréckokatolícky chrám 

zasvätený Ochrane Presvätej 
Bohorodičky

� Zbojnícky hrad

Obec ŠARIŠSKÁ PORUBA
� Evanjelicky kostol

Obec ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ 
� Rímskokatolícky kostol Krista 

Kráľa
� Kaplnka sv. Jána 

Nepomuckého

Obec TERIAKOVCE
� Rímskokatolícky kostol 
 sv. Michala

Obec TRNKOV 
� Gréckokatolícky chrám 

Ochrany Presvätej 
Bohorodičky

Obec TULČÍK
� Rímskokatolícky kostol 
 sv. Šimona a Júdu
� Barokový kaš  eľ šľach  cov 

Kapiovcov

Obec VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ
� Rímskokatolícky kostol 
 sv. Kataríny
� Ružencová záhrada
� Evanjelická zvonica
� Hrad Šebeš

Obec ZLATÁ BAŇA
� Ubytovacie zariadenie, Horská 

chata u Alfi ho
� Ubytovacie zariadenie Sigord 

– Centrum pre rodinu
� Zrúcanina hradu Bodoň
� Stavidlo Klauzúra
� An  monové bane
� Opálové bane

NOVÉ KATASTRÁLNE VYMEDZENIE ÚZEMIA 
MAS ŠAFRÁN

� zakladajúce obce MAS Šafrán
� pristupujúce obce MAS Šafrán

Chránime spolu poklady Šafránu

KONTAKT:

MAS Šafrán,o.z., Šarišská Trstená 42, 082 14 Pušovce
www.massafran.sk, kancelaria.massafran@gmail.com

tel.: +421 51 7997728, mobil: +421 51 914 331 242
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