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Úvodné slovo …

Introduction …

Národná sieť rozvoja vidieka SR nadviazala na  pozi
tívne ohlasy na  minuloročnú prehliadku najkrajších 
fotografií a  zrealizovala 4. ročník súťaže pod názvom 
„Najkrajšia fotografia z  územia MAS/VSP 2014“. Jej 
hlavným zámerom bolo zachytiť život a dianie na úze
mí MAS/VSP, jeho výnimočnosť a  špecifickosť v  ob
razovej podobe. Túto výzvu prijalo 12 MAS a  8 VSP, 
ktoré do  fotosúťaže prihlásili spolu 100 originálnych 
fotografií. Súťažilo sa v  šiestich kategóriách: Naša prí
roda, Naši ľudia, Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše 
„naj“, Život v  našej MAS / VSP. Hlasovanie prebiehalo 
na stránke www.nsrv.sk od 1. do 30. júna 2014. Celko
vo bolo odovzdaných 2 509 súťažných hlasov. Víťazom 
v  rámci jednotlivých kategórií sa stala fotografia, kto
rej hlasujúci udelili najvyšší počet súťažných hlasov.  

Absolútne víťazstvo získala fotografia, ktorá pouka
zuje na  šikovnosť „našej budúcnosti“ a  zobrazuje naj
mladšieho, deväťročného huslistu Šimonka z  Detské
ho  folklórneho súboru Hájovček pri otváraní pltníckej 
sezóny v Strečne. Túto fotografiu do súťaže zaslalo OZ 
„Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“.
Publikácia, ktorú držíte v  rukách, Vám ponúka súbor 
súťažných fotografií zoradených v uvedených kategó
riách podľa počtu získaných hlasov. Fotografie výstiž
ným spôsobom zachytávajú krásy slovenského vidie
ka, ľudové umenie i zručnosti vidieckeho ľudu. 
Súťažiacim srdečne ďakujeme za  účasť a  už teraz sa 
tešíme na originálne zábery v ďalšom ročníku súťaže.

Tím Národnej siete rozvoja vidieka SR

After the positive feedback of the last year, National 
 Rural Development Network SR realized the 4th edition 
of the competition called “The most beautiful photo
graphy from LAG / PPP territory 2014”. The main purpo
se of competition was to record the life and events in 
the local action groups (LAGs) and privatepublic part
nerships (PPPs) territory, its excellence and specificity 
in the form of photos. This invitation was accepted by 
12  LAGs and 8 PPPs with 100 original photos, which 
were classified into 6 categories: Our Nature, Our Pe
ople, Our Traditions, Our Future, Our “Best”, Life in Our 
LAG / PPP. The voting was held from 1st to 30th June 2014  
at the NRDN website (www.nsrv.sk). There was a total 
of 2 509 casted votes in the competition. In each cate
gory won the photography with the highest number 
of votes. The absolute winner of the competition was 

a photography, from category “Our future” and shows 
the young nine years old violinist Šimon from the chil
dren's folklore group Hájovček, when he was opening 
rafting season in Strečno. This photo was registered to 
the competition by Civic association called “Partner
stvo pre MAS Terchovská dolina”.
The publication, which you hold in your hands, shows 
the album of all competition photographs arranged 
in order they placed in each category. Photos capture 
the beauty of Slovak countryside, folk art and skills of 
rural people. 
We express our heartfelt  thanks to all participants 
and we are looking forward to the original images in 
the next year's competition.

Team of National Rural Development Network SR
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Absolútny víťaz súťaže
Absolute winner

Malý primáš zo Strečna
OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ 

autor: Tomáš Srneček

Kategórie / Category

Naša príroda
Our Nature

Naša budúcnosť
Our Future

Naše naj
Our Best

Naše tradície
Our Traditions

Život v našej 
MAS / VSP
Life in Our 
LAG / PPP

Naši ľudia
Our People
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1
01 „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem“ M. R. Štefánik

 Fotografie zachytávajú chránený šafran karpatský, zhotovené boli počas prechádzky v lese „Bukovina“ pri Šarišskej Porube  
 v prvom marcovom týždni tohto roka.  MAS ŠAFRÁN, autor: Mgr. Lucia Beňová

02 Leto v kraji pod Rozsutcom

 Na rozmedzí Dolnej Oravy, Horného Považia a Kysúc vznikla ľudskou činnosťou jedinečná rázovitá krajina. Zázrivské lazy patria do sústavy
 chránených území Natura 2000, svoj domov tu má viacero druhov rastlín a živočíchov európskeho významu. 

 OZ ,,Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, autor: Jozef Jurík

03 Minerálny prameň v travertíne Hozelec

 Nad travertínom v jazierku gazdovia máčali ľan na súkanie. Neskôr lomili travertín na výstavbu domov, tak sa jazierko prepadlo a vznikol  
 prameň. Teraz slúži na relax v prírode. MAS PRAMENE, autor: Viktor Hiľovský 

A
Naša príroda
Our Nature
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04 Za dedinkou Brutovce

 Jedny z najvyššie položených pastvín v našej MAS, slúžia salašníctvu. Nádherná scenéria  
 s panenskou prírodou je popretkávaná množstvom turistických trás.

 Občianske združenie MAS LEV, o. z., autor: Ewa Grzeszczuk

05 Ranné prebúdzanie nad Klasovom

 Regionálne združenie Dolná Nitra o. z., autor: Ján Balász ml.

06 Súmrak

 Farby lúky za súmraku. 

 Dolnohronské rozvojové partnerstvo, autor: Zsuzsanna Mészáros
 
07 Krajina pod Kriváňom z Liptovskej Kokavy

 Dominantou Horného Liptova je Kriváň. Jeho majestátny končiar je inšpiráciou  
 pre mnohých umelcov, fotografov nevynímajúc.

 Miestna akčná skupina Horný Liptov, autor: Janka Ambrózová

08 Matka príroda

 Nevšedný detail z bývalého čerešňového sadu nad obcou Chrastné. 

 MAS OKO, autor: Eva Jalčová

09 Nebojácny strážca

 Kuvičok vrabčí strážiaci oravské lesy. MAS Biela Orava, autor: Šimon Kertys

10 Dúha na Krase

 Občianske združenie KRAS, autor: Szilárd Sebő

11 Človek v prírode
 Fotografia vznikla pri mojej prechádzke údolím Hermanovských lesov, kde som videl 
 zásah človeka do prírody, vyrezaním stromov, ktoré boli pripravené na odvoz.
 Partnerstvo BACHUREŇ, autor: Dominik Sabol

12 Zimná nálada na starej opustenej hrádzi
 Bezútešnosť zanedbanej protipovodňovej hrádze v opustenej časti chotára. 
 Občianske združenie „Miestna akčná skupina Cergát-Váh“

13 Dary zeme
 Poľnohospodári sa v podhorí Slanských vrchov venujú najmä pestovaniu kukurice,  
 repky a obilnín – jačmeňa. MAS SLANSKÉ VRCHY – TOPĽA, autor: Vlastimil Slávik

14 V objatí jari
 Pohľad na prebúdzajúcu sa jar v obci Cinobaňa. 
 MAS HORNOHRAD, autor: Miroslav Garaj

15 Bola to ovečka, čo predok vodila … na Javorinkách nad Klenovcom
 Zachované ovčiarstvo v regióne Malohont. 
 Miestna akčná skupina MALOHONT, autor: Július Kohút

16 Šafrany pri Tvarožnej
 V okolí obce Tvarožná sa nachádzajú prírodné spoločenstvá s výskytom chránených  
 rastlín a živočíchov, s možnosťou zberu húb a liečivých rastlín.
 Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš, autor: Ing. František Mathia

17 Kvety prežili
 Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, autor: Ján Brloš

18 Strom pri Rudave
 Občianske združenie Podhoran, autor: Elena Šeligová

19 Kaplnka a jej strážcovia
 Po celom našom regióne môžete nájsť množstvo prícestných  
 i poľných kaplniek a krížov.
 Rozvojové partnerstvo pre územie Hornej Oravy, autor: Gregprovičová
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1

01 Strýk Ondrej s koňom Mišom

 Dodnes v našom kraji tvorí kôň nenahraditeľného pomocníka pri náročnom a tvrdom živote v horských osadách.  

 OZ ,,Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, autor: Jozef Jurík

02 Záchytná nádrž na dažďovú vodu

 V zemi vybudovaná nádrž, na povrchu „besiedka“ – okrasa záhrady bola vyrobená majiteľom v roku 2005. Voda sa využíva na zavlažovanie  
 jeho záhrady v obci Hozelec. MAS PRAMENE, autor: Katarína Rákociová Kocúnová

03 Veselo pri práci

 Fotografia vystihuje veselú energiu počas prác na poli, pri zbere zemiakov. Ak vykonávame našu prácu s radosťou, môžeme hovoriť o šťastí.

 Občianske združenie MAS LEV, o. z., autor: Ewa Grzeszczuk
 

B
Naši ľudia
Our People
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04 Návrat ku gazdovke

 Dokonalá spolupráca človeka a zvieraťa pri obhospodarovaní  
 náročných horských terénov.

 MAS Biela Orava, autor: Vladimír Briš

05 Mladosť je jar

 Nádhera našej prírody sa odráža v kráse našich ľudí. 

 Občianske združenie „Miestna akčná skupina Cergát-Váh“

06 Stretnutie

 Stretnutie priateľov v Cinobani na kultúrnom podujatí. 

 MAS HORNOHRAD, autor: Zuzana Očovanová
 
07 Horská Liga

 Každoročný futbalový turnaj medzi obcami Uzovské Pekľany a Renčišov.

 Partnerstvo BACHUREŇ, autor: Peter Hrubý

08 Sadenie tekvice pred búrkou

 Regionálne združenie Dolná Nitra o. z., autor: Ján Šranko

09 Remeslo má zlaté dno
 Ukážky a odovzdávanie remesla mladším generáciám na folklórnom festivale  
 Klenovská rontouka. Miestna akčná skupina MALOHONT, autor: Imrich Garláty

10 Naše fotografky
 Na výstave fotografií krajiny Strom získala Mária Škutová z Fotoklubu ART ŠTUDIA 
 Liptovský Hrádok cenu v kategórii Cestovanie Gold Medal FIAP. Na snímke je s mladou  
 fotografkou Izabelkou Trepáčovou. 

 Miestna akčná skupina Horný Liptov, autor: Vladimír Škuta

11 Autoportrét rímskokatolíckeho farára
 Autoportrét zachytený nad Vysokými Tatrami pri lete rogalom.
 Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš, autor: Mgr. Ing. Andrej Legutký

12 Na polia
 Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, autor: Róbert Filip

13 Čestný občan
 Udelenie ocenenia Čestný občan pátrovi Cyriakovi Dominikovi Macákovi – ocenenie  
 bolo udelené pri príležitosti jeho 90. narodenín za zásluhy o rozvoj cirkevného  
 a duchovného života. 
 Rozvojové partnerstvo pre územie Hornej Oravy, autor: archív mesta Trstená

14 Víťazka
 Víťazka pretekov Rodeo Nýrovce. 
 Dolnohronské rozvojové partnerstvo, autor: Anikó Botta

15 Nie je zlatá rybka
 Občianske združenie KRAS, autor: Katarína Motyková
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01 Najmenšia a najkrajšia folkloristka z obce Kapušany

 MAS ŠAFRÁN, autor: Mgr. Peter Germuška

02 Terchovská muzika na vrchu Oravcove

 Terchovská muzika reprezentuje miestnu ľudovú hudobnú tradíciu v našej MAS. V roku 2013 bol zapísaná do Reprezentatívneho  
 zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. V Terchovej sa každoročne konajú Cyrilometodské dni, ich súčasťou je procesia  
 a svätá omša na vrchu Oravcove. 

 OZ ,,Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, autor: Mgr. Milan Kosec

03 Gazda, pestuj ľan, gazdiná, tkaj košeľu

 Voľakedy sa ľan pestoval takmer na každom gazdovskom dvore, dnes ostalo už len zopár „skutočných gazdín“, ktoré vedia spracovávať ľan.  
 MAS Biela Orava, autor: Mária Ondreková
 

C
Naše tradície
Our Traditions

1
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04 Paleta farieb – tradičných ženský odev v Toryskách

 Hmotnú kultúru obce reprezentuje aj odev, ktorý má význam ako dnes, tak aj v minulosti.  
 Odráža vkus spoločenstva i konkrétneho človeka.

 Občianske združenie MAS LEV, o. z., autor: databáza Občianske združenie MAS LEV, o. z.

05 Vo vinici

 Ochutnávka vína pred vlastnou pivnicou v Šalove. 

 Dolnohronské rozvojové partnerstvo, autor: Anikó Botta

06 Čepce

 Občianske združenie PODHORAN, autor: Jozef Krutý
 
07 Slivkový lekvár

 Tradičné varenie slivkového lekváru, kde sa odovzdávajú skúsenosti  
 z generácie na generáciu. Partnerstvo BACHUREŇ, autor: Pavol Andraš

08 Na javisku
 Prvé kroje pre deti z DFS Cindruška ušili ich rodičia – boli to kroje z Važca. 

 Miestna akčná skupina Horný Liptov, autor: Július Šuba

09 Cinobaňa – Na voze
 Stretnutie heligónkarov v Cinobani

 MAS HORNOHRAD, autor: Zuzana Očovanová

10 Chlieb náš každodenný

 Občianske združenie KRAS, autor: Katarína Motyková

11 Staré, ale krásne – traja mohykáni
 Regionálne združenie Dolná Nitra o. z., autor: Branislav Šranko

12 Blažovčania
 Dobová fotografia zachytávajúca prisťahovalcov z Blažova v tradičnom blažovskom kroji
 Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš, autor: Obec Žakovce

13 Ostrenie
 Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, autor: Ján Brloš

14 Kokavský kroj
 Miestna akčná skupina MALOHONT, autor: Ján Ľupták
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01 Malý primáš zo Strečna

 Najmladší, deväťročný, huslista Šimonko z Detského folklórneho súboru Hájovček pri otváraní pltníckej sezóny v Strečne.  

 OZ ,,Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, autor: Tomáš Srneček

02 „Dedina očami mládeže“

 Na zábere je chlapec, člen krúžku mladých fotografov. Cieľom tohto záberu je modernou formou ukázať súhru efektov obsahujúcich  
 prvky našej minulosti (Tvrdošovský kostol) a v osobe chlapca i našu budúcnosť.

 Občianske združenie „Miestna akčná skupina Cergát-Váh“, autor: František Tóth

03 Mládež
 Zachovanie tradičného kroja a zvykov Dolného Pohronia mládežou folklórneho súboru Kincső.

  Dolnohronské rozvojové partnerstvo, autor: Anikó Botta

D
Naša budúcnosť
Our Future
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6
04 Chlapček z Lapáša

 Regionálne združenie Dolná Nitra o. z., autor: Ján Šranko

05 Tancuj, tancuj …

 Detský folklórny súbor Hermanček pri vystúpení počas slávností stavania mája  
 v obci Hermanovce. Partnerstvo BACHUREŇ, autor: Milan Grejták

06 Tanečné vystúpenie detí z Tanečného štúdia Adriany Vrbovej z Rozhanoviec

 Jedným z bodov programu slávnostného otvorenia rozhľadne Čerešenka bolo i tanečné  
 vystúpenie detí z Tanečného štúdia v Rozhanovciach. MAS OKO, autor: Ladislav Kočiš
 
07 Detský folklórny súbor LEVOČANIK – choreografia „kucharečky“

 Súbor prezentuje zvykoslovné skvosty dedinského ľudu. Niet nad detský spontánny  
 prejav, ktorý je vďaka ochotníckemu zapáleniu milovníkov detského folklóru  
 sprostredkovaný aj v súčasnosti a poteší každého.

 Občianske združenie MAS LEV, o. z., autor: databáza DFS Levočanik

08 Oddych po robote

 Víkend na málinských lazoch. MAS HORNOHRAD, autor: Anežka Morongová

09 Tvorivá dielňa počas Retrojurmaku v Šafráne

 MAS ŠAFRÁN, autor: Barbora Čirčová

10 Pripravený na budúcnosť
 „Nová generácia goralov“, ktorí sú pokračovateľmi tradičnej goralskej kultúry svojich  
 predkov. MAS Biela Orava, autor: Ivan Matis

11 Mladá umelkyňa
 Miestna akčná skupina Horný Liptov, autor: Libuša Vyšná

12 Dievčatá v sviatočnom kroji
 Občianske združenie PODHORAN, autor: Ján Jastráb

13 Škôlkarka Kamilka si pestuje zeleninu
 V ekocentre Malinka združenie Svatobor zapája do činnosti nielen dospelých  
 a dospievajúcich, ale aj deti, u ktorých sa snaží v rámci environmentálnej výchovy odmalička  
 rozvíjať citlivý vzťah k prírode. MAS SLANSKÉ VRCHY – TOPĽA, autor: Štefan Straka

14 Deti na folklórnom festivale Klenovská rontouka
 Miestna akčná skupina MALOHONT, autor: Imrich Garláty

15 Žakovskí hasiči v akcii
 Mladí hasiči zo Žakoviec na hasičskej súťaži.
 Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš, autor: Bc. Bohuš Dzugas

16 Naša skutočná budúcnosť
 Našou budúcnosťou sú a vždy budú naše deti.
 Rozvojové partnerstvo pre územie Hornej Oravy, autor: archív mesta Trstená

17 Aj tak budem mlynárkou
 Občianske združenie KRAS, autor: Katarína Motyková

18 Hrušovský pár pred sobášom
 Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, autor: Ján Brloš

15

16

17

1812

13
14



20 ,,Najkrajšia fotografia z územia MAS / VSP 2014“ – Súťažné fotografie 4. ročníka súťaže

01 Rozprávkové drevenice

 Pôvodná ľudová architektúra, ktorá vhodne zapadá do koloritu obce, vo forme drevených zrubových domov s hospodárskymi budovami  
 vytvára ojedinelé zachované celky. Občianske združenie MAS LEV, o. z., autor: Martin Kelečeni

02 Kapušiansky hrad – juhozápadný pohľad na hrad v jeseni

 MAS ŠAFRÁN, autor: Mgr. Peter Germuška

03 Hrad Strečno

 K známemu hradu sa viaže bohatá minulosť a viaceré známe osobnosti, ako napríklad Žofia Bosniaková, ktorá bola medzi poddanými  
 veľmi obľúbená a po smrti považovaná za sväticu. OZ ,,Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, autor: Jozef Jurík
 

E
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6

04 Hozelecký „gejzír“, prírodná liečivá voda

 Pri geologických vrtoch vystriekla voda (1950–1960). Postupne začala vyvierať každé  
 dve hodiny na dobu cca 20 minút. Dnes je to liečivá voda na pohybové ústrojenstvo.  
 Unikát na Slovensku. MAS PRAMENE, autor: Viktor Hiľovský

05 Jarný vodopád
 Nafotené pri jarnom topení snehu počas prechádzky v krásnom prostredí  
 Lačnovského kaňona. Partnerstvo BACHUREŇ, autor: Tomáš Čuchran

06 Pesecká leánka čaká na ochutnávku

 Pesecká leánka – jedinečná odroda viniča vyšľachtená v obci Sikenica – Veľký Pesek.

 Dolnohronské rozvojové partnerstvo, autor: Zsuzsanna Mészáros
 
07 Kaplnka v Dovalove

 Miestna akčná skupina Horný Liptov, autor: Vladimír Škuta

08 Rozhľadňa Čerešenka pri obci Čižatice
 Čerešenka bola postavená Občianskym združením Čerešenka na rozhraní katastrov obcí  
 Čižatice, Chrastné a Rozhanovce. Je zároveň pamätníkom Bitky pri Rozhanovciach.  
 Fotografia je zo 14. 9. 2013. MAS OKO, autor: Ladislav Kočiš

09 Západ slnka nad kostolom
 Unikátny záber na zapadajúce slnko prekryté kostolnou vežou, ktorý sa nikdy nebude  
 opakovať. Občianske združenie „Miestna akčná skupina Cergát-Váh“

10 Dub – povstalec
 V obci Rudlov je aj majestátny vyše 200ročný dub, ktorý bol vysadený v období  
 romantizmu, kedy v regióne horného Zemplína po neúrode v roku 1830 vzplanuli  
 vášne povstania, ktorého sa zúčastnilo 40 000 roľníkov.

 MAS SLANSKÉ VRCHY – TOPĽA, autor: Vlastimil Slávik

11 Klasovský kostol
 Regionálne združenie Dolná Nitra o. z., autor: Ján Šranko

12 Výhľad zvonára
 Výhľad zvonice v Cinobani. 
 MAS HORNOHRAD, autor: Miroslav Garaj

13 Chalúpka na lazoch v Klenovci
 Miestna akčná skupina MALOHONT, autor: Peter Dovala

14 Keď Biela Orava, tak skutočne biela
 Uhádnete, čo je to za kopec? Pomôcky: názov je ženského rodu a leží v najsevernejšom  
 kúte Slovenska. MAS Biela Orava, autor: Šimon Kertys

15 Evanjelický drevený artikulárny kostol
 Evanjelický drevený artikulárny kostol v Kežmarku bol zapísaný do zoznamu UNESCO  
 v roku 2008. Prvá stavba dreveného kostola stála už v roku 1687. V roku 1717 bol kostol  
 za neuveriteľné tri mesiace postavený do dnešnej podoby.
 Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš, autor: mesto Kežmarok

16 Hlavný oltár v kostole sv. Štefana
 Občianske združenie PODHORAN, autor: Ján Jastráb

17 Hasičské mosty v Slovenských Ďarmotách
 Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, autor: Ján Brloš

18 Dom ľudových tradícií
 Občianske združenie KRAS, autor: Katarína Motyková

19 Svätý Martin
 Farský kostol sv. Martina v Trstenej. 
 Rozvojové partnerstvo pre územie Hornej Oravy, autor: M. Kubačka
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24 ,,Najkrajšia fotografia z územia MAS / VSP 2014“ – Súťažné fotografie 4. ročníka súťaže

01 „Sebaovládanie“

 Záber vystihuje silu, koncentráciu a súhru jazdca a koňa ako dôležitých prvkov víťazstva.  

 Občianske združenie „Miestna akčná skupina Cergát-Váh“, autor: František Tóth

02 Krojované bábiky

 Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, autor: Anita Galčíková

03 „Kolo nás“ sčítanie krojovaných v Zázrivej

 Každoročne na Zázrivských dňoch prebieha sčítanie krojovaných. Občania v tradičných krojoch sa zúčastňujú sprievodu, svätej omše  
 a samotných slávností. OZ ,,Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, autor: Jozef Jurík
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25,,The most beautiful photography from LAG / PPP territory 2014“ – The photographs of 4th year of competition
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26 ,,Najkrajšia fotografia z územia MAS / VSP 2014“ – Súťažné fotografie 4. ročníka súťaže
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27,,The most beautiful photography from LAG / PPP territory 2014“ – The photographs of 4th year of competition

04 Cestovanie

 Stádo ovečiek odvádzali z jesenných paší na zimu do maštalí v Liptovskej Porúbke.  
 Ovečkám autá neprekážali a vodiči taktiež mali pochopenie.

 Miestna akčná skupina Horný Liptov, autor: Mária Škutová

05 Rozhľadňa Čerešenka – slávnostné otvorenie

 Rozhľadňa Čerešenka bola slávnostne otvorená 15. 9. 2013. Príjemné sviatočné  
 popoludnie spestrilo i vystúpenie skupiny historického šermu, ktoré pripomenulo  
 Bitku pri Rozhanovciach. MAS OKO, autor: Ladislav Kočiš

06 FREESTYLE
 Mládež si v obci Bugľovce vytvorila vlastnú dráhu, kde rozvíja svoju šikovnosť  
 a zmysluplne využíva voľný čas počas športových aktivít.

 Občianske združenie MAS LEV, o. z., autor: databáza Občianske združenie MAS LEV, o. z.
 
07 Záhradník Marián – bol kočovníkom, stal sa farmárom

 Marián je hluchonemý mládenec z rómskej komunity v Hanušovciach nad Topľou,  
 ktorý našiel zmysel života v práci záhradníka pri pestovaní zeleniny a liečivých rastlín. 
 MAS SLANSKÉ VRCHY – TOPĽA, autor: Štefan Straka

08 Fašiangy v Malom Slavkove
 Oslava Fašiangov v obci Malý Slavkov zachytávajúca prehliadku masiek členov našej MAS.

 Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš, autor: Ľudovít Svocák

09 „Varíme slivkový lekvár“
 Tradičné varenie slivkového lekváru v Hrašovíku – zaúčanie dorastu.

 MAS OPAL, autor: Renáta Demková

10 Figúrky

 Ručná výroba figúrok z kukuričného šúpolia v obci Čata.

 Dolnohronské rozvojové partnerstvo, autor: Roderik Nap

11 Chotárna

 Slávnostné otvorenie útulne „Chotárna“ na Mindžovej.
 Partnerstvo BACHUREŇ, autor: Božena Cervová

12 Generačný zber úrody
 Regionálne združenie Dolná Nitra o. z., autor: Ján Šranko

13 Stavanie mája v Klenovci
 Miestna akčná skupina MALOHONT, autor: Július Kohút

14 MAS Horná Orava

 Valné zhromaždenie MAS Horná Orava.
 Rozvojové partnerstvo pre územie Hornej Oravy, autor: archív mesta Trstená

15 Rozhľadňa Lipovec
 Občianske združenie PODHORAN, autor: Katarína Jurkáčková
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