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Milí naši čitatelia – obyvatelia územia 
MAS ŠAFRÁN, veľmi sa tešíme, 
že po dlhšom čase máme opäť 
možnosť prihovoriť sa Vám a pri-
niesť čerstvé informácie týkajúce 
sa združenia MAS ŠAFRÁN pria-
mo k Vám – do Vašich domovov.
Od opätovného získania štatútu MAS 
ubehlo už niekoľko mesiacov, počas 
ktorých sme vykonávali svoju činnosť 
v novej zostave. Popri mnohých po-
vinnostiach, týkajúcich sa zabezpeče-
nia chodu MAS, sme stihli zvolať dva 
Výkonné výbory, Zhromaždenie členov 
a zorganizovať dve Stretnutia zástup-
cov členských obcí MAS. Vzhľadom 
k novým potrebám a zmenám v             
procese riadenia stratégie sa ako 
tím pravidelne školíme a vymieňame 
skúsenosti s kolegami z iných MASiek. 
O týchto, ako aj o ostatných aktivitách 
a činnostiach MAS sa viac dočítate 
na nasledujúcich stranách. Aj v tomto 
programovacom období budú vyhlaso-
vané výzvy na opatrenia pre obce, 
podnikateľov a poľnohospodárov, 
ich prehľad nájdete na stranách 4-7. 
Okrem toho, sme veľmi radi, že Vám 
môžeme priniesť aj mnohé zaujíma-
vosti o ľuďoch a krásnom území našej 
MAS. V článku s názvom Život na 
chrbte koňa predstavujeme rodinu 
Rindošovcov, ktorá sa v obci Fulian-
ka venuje starostlivosti o koníky a 
Vašu pozornosť si určite zaslúži aj 
pani Szabová z členskej obce Vyšná 
Šebastová, ktorá svoj vzťah k pôde a 
vášeň pre pestovanie dotiahla až k pre-
daju z dvora. Pri potulkách prírodnými 
krásami nášho územia sme pre Vás 
pripravili fotoreportáž zachytávajúcu 
krásy Demjatských kopcov a v rámci 
„eko“ okienka sme spracovali témy 
efektívneho hospodárenia s dažďovou 
vodou a dôležitosti kompostovania. 
Veríme, že Vás obsah stránok 
občasníka Listy Šafránu zaujme a 
prinesie dôležité i zaujímavé informá-
cie z pestrého života v našej MAS. 
 
Vaša redakcia

Rozvoj Šafránu – 
Naša priorita

Občianske združenie MAS ŠAFRÁN v spolupráci s členskými obcami a školami z územia MAS  vyhla-
suje súťaž pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ o najkrajšiu 3D bábiku s využitím tradičného ľudového prvku a 
o najlepší traktor, resp. inú poľnohospodársku techniku.  Plagát a viac informácií nájdete na stránke: 

www.massafran.sk 

SÚŤAŽ MAS ŠAFRÁN: 
„Vytvor vlastný 3D výtvor“

Autor fotografie: Marián Dráč
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE MAS ŠAFRÁN

Po dva a polročnom úsilí naša miestna 
akčná skupina opäť získala Štatút MAS. 
Udialo sa tak na základe rozhodnutia
Ministerstva pôdohospodárstva a regionál-
neho rozvoja SR zo dňa 15.11.2017, ktorému 
predchádzalo dlhé a náročné obdobie spra-
covávania a hodnotenia Stratégie CLLD – 
„Rozvoj Šafránu – Naša priorita“. Tento do-
kument obsahuje všetky plánované činnosti 
MAS na obdobie rokov 2018 - 2023, týka-

júce sa predovšetkým nenávratnej finančnej 
podpory členských obcí a podnikateľských 
subjektov z ich územia. Vo vydaní nášho 
občasníka nájdete popísané všetky opatre-
nia, v rámci ktorých sa oprávnené subjekty 
z nášho územia MAS budú môcť uchádzať 
o finančné zdroje. V rámci našej činnosti 
budeme okrem iného organizovať stretnu-
tia s potenciálnymi záujemcami o získanie 
nenávratného finančného príspevku, aby 

sme spoločne mohli naplniť ciele zakotvené 
v stratégii MAS. Cieľom občasníka je posky-
tnúť informácie o stratégii a území miestnej 
akčnej skupiny širokej verejnosti, subjektom 
verejného sektora a podnikateľskej sfére. V 
prípade, že by Vás zaujala možnosť získa-
nia podpory pre svoje podnikanie, radi Vás 
uvítame v našej kancelárii v sídle MAS. 

Podľa najaktuálnejšej evidencie členov tvorí 
občianske združenie MAS ŠAFRÁN 49 čle-
nov, ktorí sú zoradení do troch záujmových 
skupín. Záujmová skupina verejného 
sektora je zastúpená 22 členskými obca-
mi (Obec Čelovce, Obec Chmeľov, Obec    
Chmeľovec, Obec Demjata, Obec Fulian-
ka, Obec Kapušany, Obec Lada, Obec 
Lipníky, Obec Ľubotice, Obec Nemcovce, 
Obec Okružná, Obec Podhorany, Obec 
Proč, Obec Pušovce, Obec Ruská Nová 
Ves, Obec Šarišská Poruba, Obec Šarišská 
Trstená, Obec Teriakovce, Obec Trnkov, 
Obec Tulčík, Obec Vyšná Šebastová, 
Obec Zlatá Baňa). Záujmovú skupinu 
občianskeho sektora tvorí 22 členov, z toho 
15 občanov (Erika Telesnická, Mgr. Natália 

Maťašová, Gabriel Hirkala, Lucia 
Lešková, Viktor Kožlej, Adriana Birošová,                
Mgr. Jana Tverďáková, Slavko Čengeri, 
Bc. Veronika Vargová, Róbert Považan, 
Mgr. Denisa Považanová, Mgr. Alena 
Kaščáková, Pavol Lukáč, Ing. Anna An-
tolová, Jozef Plančár) a 7 neziskových 
organizácií (Združenie športov Vyšná Še-
bastová, TJ  ROZVOJ Pušovce, Združenie 
na podporu FS Kapušančan, DHZ Kapuša-
ny, Športové a záujmové združenie Trnkov, 
OZ DUBRAVKA – Mlyn, Občianske združe-
nie „Folklórny súbor Keľemeske furmaňi“). 
Záujmovú skupinu podnikateľského sekto-
ra tvorí 5 členov (ELARIN, s.r.o.; KOaLA 
plus, s.r.o., Marián Čajka – SHR, ORIM – 
ECO, s.r.o. a ŠOLTÉS TRAVEL, s. r. o.).

Multifondové financovanie MAS
V programovom období 2007 – 2013 
sa Slovensko prvýkrát oboznámilo 

s prístupom LEADER, na základe ktorého 
bolo podporených 29 miestnych akčných 
skupín z Programu rozvoja vidieka. Na 
základe výrazne pozitívnych úspechov tohto 
prístupu v najmä západnej  Európe,  Eu-
rópska komisia ponúkla možnosť rozšírenia 
tohto prístupu aj do ďalších operačných pro-
gramov. V prípade Slovenskej republiky sa v 
období 2014 – 2020 vyčlenilo približne 100 
miliónov Eur na prístup LEADER podporený 
z Programu rozvoja vidieka a približne 100 
miliónov Eur na prístup CLLD, čo je defacto 
totožný nástroj,  podporený z Integrovaného 
regionálneho  operačného   programu.
Slovenská republika tak investuje 200 
miliónov Eur v tomto programovom období 
na podporu stratégií Miestnych akčných 

skupín. MASky sú nositeľmi tohto prístupu 
a ich výnimočnosť spočíva najmä v sku-
točnosti, že svoje peniaze prerozdeľujú 
podľa potrieb regiónu ako celku a nie podľa 
individuálnych požiadaviek podnikateľov 
alebo obcí. Momentálne je na Slovensku 
podporených 110 MAS, avšak reálna imple-
mentácia je značne oneskorená z dôvodu 
neskorého výberu a udelenia štatútov MAS. 
Nové obdobie sa zameriava predovšetkým 
na tvorbu pracovných miest, miestnu ekono-
miku, ale aj rozvoj poľnohospodárstva a roz-
voj verejnej infraštruktúry. Zároveň je vhod-
né podotknúť, že Slovensko je jedna z mála 
krajín EU, ktorá v rámci CLLD, teda prenosu 
prostriedkov aj do iných operačných pro-
gramov ako je Program rozvoja vidieka, in-
vestovala skutočne nemalé peniaze. 
MAS čaká v novom období náročná cesta,  
a to predovšetkým kvôli náročným proce-

som a byrokracii, ktorá s čerpaním eurofon-
dov súvisí, avšak pri správnom výbere pro-
jektov, ktoré majú skutočnú pridanú hodnotu 
pre    územie    príslušnej MAS   je   snahou
všetkých úrovní, aby sa na vidieckych 
územiach dosahovali také pozitívne výsled-
ky, aké môžeme vidieť v krajinách západnej 
Európy, kde sa nástroj LEADER úspešne 
implementuje viac než 15 rokov. Od tohto 
programového obdobia sa očakáva roz-
voj     vidieka,   rozvoj  pracovných   miest   
a udržateľnosť MAS, ktorá sa postupne stá-
va jedným    z najvýraznejších problémov 
prístupu LEADER/CLLD. Je preto výzvou 
pre   všetkých,   aby   sa     LEADER/CLLD
osvedčil a aby bola reálna jeho implementá-
cia aj v budúcich programových obdobiach.

Mgr. Petra Šupáková

Po dvoch rokoch ticha sa opäť hlási o slovo Miestna akčná skupina ŠAFRÁN, ktorá v novom programovom období pozýva všetkých ak-
tívnych obyvateľov územia, aby vstúpili do jej „kruhov“ a spolu s ďalšími, takmer päťdesiatimi členmi združenia napomohli svojou troškou 
k rozvoju územia,  na ktorom žijú, vykonávajú svoje pra-
covné aktivity alebo trávia voľný čas. Členom občianske-
ho 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) na území MAS. V prípade záujmu 
stačí, ak vypíšete prihlášku dostupnú na našej webovej 
stránke: www.massafran.sk v sekcii O nás – Členstvo 
v MAS ŠAFRÁN, ktorú následne prinesiete osobne do 
kancelárie MAS alebo zašlete poštou na adresu: Šarišská 
Trstená 42, 082 14 Pušovce. Tešíme sa na Vás!

Predstavujeme  Vám    „osaden-
stvo“ kancelárie MAS ŠAFRÁN

Kto sme? 
•Mgr. Natália Maťašová – manažérka 
MAS
•Mgr. Lenka Smetanková – odborná
 asistentka MAS
•Mgr. Simona Antolová – administratívna 
pracovníčka MAS

Kde nás nájdete?
•Obecný úrad Šarišská Trstená 42, 082 14 
Pušovce 
•www.massafran.sk

Ako nás môžete kontaktovať? 
•telefónne číslo: 0914 331 242
•e-mail: kancelaria.massafran@gmail.com
•FB

Činnosť MAS v novom programovacom období na roky 2014 – 2020 sa začala

Radi privítame nových členov MAS ŠAFRÁN

Súčasní členovia MAS
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AKTIVITY MAS

Zasadnutie Zhromaždenia členov MAS ŠAFRÁN, 22.2.2018
Po oficiálnom započatí činnosti Kancelárie MAS ŠAFRÁN boli všetci čle-
novia združenia pozvaní na zasadnutie najvyššieho orgánu, ktorým je 
Zhromaždenie členov, aby im boli prezentované informácie o aktuálnom 
dianí v miestnej akčnej skupine.

Pracovné stretnutia MAS ŠAFRÁN 
Výkonný výbor MAS ŠAFRÁN v roku 2018 zasadal dvakrát (22.2.2018, 
6.6.2018), pričom obsahom stretnutí bola diskusia a návrhy v oblasti 
predkladaných projektových žiadostí MAS ŠAFRÁN, možností pod-
pory, asistencie a informovania potenciálnych žiadateľov o nenávratné 
finančné prostriedky z MAS ŠAFRÁN vzhľadom na nevyhnutnosť pra-
covať v elektronickom systéme IMTS2014+. Výkonný výbor na svojom 
zasadnutí (6.6.2018) schválil vstup MAS ŠAFRÁN do Združenia pre re-
gionálny rozvoj – VÝCHOD, oz., ktoré má sídlo v Košiacich a jeho cieľom 
je vzájomná komunikácia, spolupráca a pomoc medzi MAS pôsobiacimi 
na východe SR. 

Výmena skúseností MAS s implementáciou stratégie CLLD
 v Žilinskom a Prešovskom kraji
Dňa 23.02.2018 sa manažérka MAS zúčastnila seminára spojeného s 
pracovných stretnutím, ktoré bolo organizované regionálnymi anténami 
Národnej siete rozvoja vidieka pre Žilinský a Prešovský kraj. Cieľom 
seminára bolo informovanie o výzve š.27/PRV/2018 – pre podopatrenie 
19.4 –Podpora na prevádzkové náklady a oživenie. 
Zástupcovia MPRV SR predstavili výzvu, informovali o oprávnenosti vý-
davkov, prakticky predstavili postup tvorby ŽoNFP v systéme ITMS 2014 
a informovali o systéme riadenia CLLD a kritických miestach z pohľadu 
riadiaceho orgánu.

Informačný seminár - Prenos poznatkov a výmena skúse-
ností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020
Dňa 11.04.2018 sa pracovníčky kancelárie MAS zúčastnili informačného 
seminára, na ktorom boli prednášané témy:  Priame podpory, Projek-
tové podpory a Výkon kontrol na mieste. Téma projektových podpôr sa 
týka aj MAS ŠAFRÁN vzhľadom k tomu, že v rámci stratégie CLLD je 
plánované podporiť konečných prijímateľov v dvoch opatreniach PRV, a 
to: 6.3 a 6.1.

Seminár Zásady a právne úpravy pri spracovaní osobných 
údajov, nariadenie GDPR pri implementácii projektov PRV 
SR 2014 – 2020
Dňa 14.06.2018 sa pracovníčky kancelárie MAS zúčastnili seminára, 
ktorý sa venoval nariadeniu GDPR, hlavným zmenám v právnej 
úprave, Zodpovednej osobe GDPR, bezpečnosti pri spracovaní osob-
ných a rizikám, ktoré vznikajú pri úniku osobných údajov.

Stretnutie zástupcov záujmovej skupiny verejného sektora
V rámci spolupráce a efektívnejšej komunikácie s predstaviteľmi 
členských obcí sme v Študijnej miestnosti MAS ŠAFRÁN doposiaľ 
zorganizovali dve Stretnutia zástupcov záujmovej skupiny verejného 
sektora – prvé sa konalo dňa 19. apríla 2018 a druhé 3. júla 2018. 
Cieľom obidvoch stretnutí bolo informovať a diskutovať o jednotlivých 
opatreniach operačného programu IROP a PRV a zistiť, aké sú ak-
tuálne potreby jednotlivých obcí nášho územia.
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...PODPORA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRVOVÝROBY

V rámci opatrenia A 1.2 Podpora na začatie podnikania pre roz-
voj malých poľnohospodárskych podnikov bude možné podporiť 
podnikateľskú činnosť spojenú s realizáciou podnikateľského plánu 
v oblasti živočíšnej a rastlinnej výroby vo výške 15 000 € na 1 malý 
poľnohospodársky podnik vo forme 2 splátok po dobu max. 5 rokov. 
Po schválení žiadosti predloženej MAS ŠAFRÁN bude poľnohosp. 
podniku 50% podpory vyplatených pri podpise Zmluvy o poskytnutí 
NFP a 50% po správnej realizácii podnikateľského plánu. V tomto 
opatrení nie je potrebné dokladovať vlastné spolufinancovanie či 
vlastný vklad. 
Kto sa môže uchádzať o nenávratný finančný príspevok? 
Malý poľnohospodársky podnik – Samostatne hospodáriaci roľník 
(mikropodnik) podnikajúci v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorého 
výrobný potenciál, meraný štandardným výstupom, prevyšuje 4 000 
EUR a neprevyšuje  9 999 EUR (hodnota štandardného výstupu).
Oprávnenými nákladmi budú náklady uvedené v podnikateľskom 
pláne, pričom skutočný účel použitia fin.pomoci nebude potrebné 
dokladovať. 

Opatrenie A 1.1 Podpora na začatie podnikania pre mladých 
poľnohospodárov bude určené pre podnikateľskú činnosť                  
v oblasti živočíšnej a rastlinnej výroby na základe podnikateľského 
plánu. 
Mladý poľnohospodár sa môže uchádzať o 50 000 € vo forme 2 
splátok po dobu max. 5 rokov, pričom 70% podpory bude vy-
platených pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a 30% po správnej 
realizácii podnikateľského plánu.
Kto je „mladý poľnohospodár“?
Ide o samostatne hospodáriaceho roľníka (mikropodnik alebo malý 
podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorý vyko-
náva poľnohospodársku prvovýrobu ako sústavnú  a samostatnú 
činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za úče-
lom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jeho príjmu. Táto 
fyzická osoba v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov, má 
zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá 
poľnohospodársky podnik ako jeho jediný a najvyšší predstaviteľ.

Sledujte aktuality týkajúce sa výziev na: www.massafran.sk

Zamýšľate alebo ste už dokonca začali podnikať v oblasti živočíšnej alebo rastlinnej prvovýroby?                          
V miestnej akčnej skupine ŠAFRÁN sa budete môcť uchádzať o nenávratný finančný príspevok na 
začatie podnikania ako malý poľnohospodársky podnik alebo ako mladý farmár (do 40 rokov). 
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Ste skúseným a dlhoročným podnikateľským subjek-
tom, ktorý má potrebu rozvíjať predmet svojho pod-
nikania? Alebo ste ešte len na počiatku uvažovania, 

ako začať podnikať? 

MAS ŠAFRÁN pripravuje výzvy pre obe skupiny podnikateľov, 
t.j. pre existujúcich i začínajúcich, s cieľom podporiť vidiecku 
ekonomiku a tvorbu pracovných miest v nepoľnohospodárskych 
odvetviach. Podpora bude určená pre mikro a malé podniky s 
počtom do 49 zamestnancov, SZČO či družstvá.
Podnikateľské subjekty môžu vo svojich žiadostiach žiadať 
finančnú podporu na obstaranie hmotného majetku, nutné  

stavebno – technické úpravy  budov spojené s umiestnením ob-
staranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb, na 
podporu marketingových aktivít a miestnych produkčno – spotre-
biteľských reťazcov.

Záväzkom podporených podnikateľov voči MAS ŠAFRÁN                       
je vytvorenie najmenej jedného nového pracovného miesta s 
podmienkou, aby zamestnanosť v podniku v tom čase neklesla. 
Zvýhodnené budú projekty, ktorých aktivity sa budú týkať podpory 
výrobkov a služieb, ktoré sú pre trh nové alebo výrobkov a služieb, 
ktoré sú nové pre podnik.

Spolufinancovanie projektu zo strany podnikateľských subjektov 
je určené vo výške 45%, v rámci opatrenia A 3.2 Podpora existu-
júcich mikro a makro podnikov, SZČO a družstiev je možné žiadať 
finančný príspevok vo výške 10 000€ – 100 000€ a v rámci opa-
trenia A 3.1 Podpora nových mikro a makro podnikov, SZČO a 
družstiev je možné žiadať finančný príspevok vo výške 5 000 EUR 

- 40 000 EUR. 

Sledujte aktuality týkajúce sa výziev na:
www.massafran.sk

Projekty spolupráce

Projekty spolupráce v rámci iniciatívy LEADER vychádzajú z lokálnych potrieb územia a sú zamerané predovšetkým na hľadanie 
spoločného potenciálu, budovanie spoločných tradícií, zvyšovanie turistického potenciálu spolupracujúcich území, no tieto aktivity 

zahŕňajú aj výmenu skúseností či rôzne informačné a propagačné aktivity. Spolupráca môže byť pre územie prospešným nástrojom 
ako naň priniesť nové poznatky, zručnosti a tak zvýšiť inovačný charakter činností miestneho rozvoja. 

AKO SA MÔŽE MAS ZAPOJIŤ?
V rámci prípravy projektov spolupráce môže ísť o dva 

typy spolupráce – národnú a nadnárodnú. Spoluprácou na 
národnej úrovni sa rozumie taká, ktorá je vybraná a schválená 
riadiacim orgánom na implementáciu stratégie miestneho roz-
voja v spojení s inou schválenou Miestnou akčnou skupinou, 
prípadne s verejno-súkromnými partnerstvami, ktoré pracujú 
na princípoch stratégie LEADER/CLLD na území SR. Spo-
lupráca na nadnárodnej úrovni – Miestna akčná skupina, ktorá 
je vybraná a schválená riadiacim orgánom na implementáciu 
stratégie miestneho rozvoja v spojení s inou schválenou       
Miestnou akčnou skupinou v EÚ alebo s verejno-súkromným 
partnerstvom, ktoré pracujú na princípoch LEADER/CLLD, na 
území EÚ alebo tretích krajín. 

Naša MAS sa v minulom programovacom období zapojila do 
dvoch projektov spolupráce a aj v tomto období počíta s touto formou spolupráce s inými miestnymi akčnými skupinami či už zo Slovenska 
alebo zo zahraničia.

...MAS ŠAFRÁN PODPORÍ PODNIKATEĽOV

PROJEKTY SPOLUPRÁCE
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..... PRIBUDNÚ NOVÉ PRVKY TECHNICKEJ VYBAVENOSTI OBCÍ MAS ŠAFRÁN

B 1.2 Podpora investícií do miestnych základných služieb pre 
vidiecke obyvateľstvo

• vytváranie podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej 
infraštruktúry – napr.  výstavba/    rekonštrukcia/   modernizácia 
športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštruk-
cie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť 
vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov,
• zriadenie  nových,   prístavba,    prestavba,   rekonštrukcia                  
a  modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia;
• zvyšovanie kvality života obyvateľov – investície spojené s 
odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov, 
• vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie 
nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstav-
ba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov 
a pod.,
• využívanie obnoviteľných zdrojov  energie vrátane investícií     
spojenými s úsporou energie ako súčasť investícií do miestnych 
služieb.

Minimálna výška podpory: 10 000 EUR
Maximálna výška podpory: 100 000 EUR

B 1.1 Podpora investícií do všetkých druhov infraštruktúr 
malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZE

• výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie,        
vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd,
• výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mos-
tov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, 
výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbo-
vanie existujúcich obecných studní,  
• zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, 
námestí, parkov a pod.

Minimálna výška podpory: 10 000 EUR
Maximálna výška podpory: 100 000 EUR

Dôležitými predpokladmi pre získanie nenávratného fi-
nančného príspevku bude komplexnosť projektu, tzn. nemôže 
ísť len o jednu z etáp väčššieho celku. Uprednostnené budú 
projekty súvisiace s ekonomickým rozvojom, t.j. že podporené 
investície budú mať pozitívny vplyv na zamestnanosť, rozvoj 
podnikania a pod. za predpokladu súladu ekonomického roz-
voja s ochranou životného prostredia a racionálneho využitia 
prírodných zdrojov. 

B 2.2 Podpora investícií do rekreačnej a turistickej infraštruk-
túry malých rozmerov

• investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a 
skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrá-
tane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírod-
né a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných 
zariadení a pod.;
• investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a in-
formačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budo-
vanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, 
smerové tabule, KIOSKy a pod.;
• budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických 
chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie    do-
plnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na 
bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a 
obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických 
trasách a pod.

Minimálna výška príspevku:  3000 EUR
Maximálna výška príspevku:  5 000 EUR

B 1.6 Budovanie verejných vodovodov 

Minimálna výška príspevku: 20 000 EUR
Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR
 

Sledujte aktuality týkajúce sa výziev na: www.massafran.sk

Prispieť k dobudovaniu potrebných prvkov infraštruktúry pomôže MAS ŠAFRÁN prostredníctvom výziev 
určených pre členské obce v týchto tématických oblastiach: 

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA V OBCIACH MAS 

Obec Čelovce

Obec Šarišská Poruba
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01
Premyslenie si projektového zámeru
Na začiatku si premyslite, aký projekt plánujete realizovať a financovať z EÚ fondov. Definujte základné ciele projektu pomocou aktivít 
projektu. Výsledok projektového zámeru by mal byť jasný, zrozumiteľný, merateľný a dosiahnuteľný.  Projektový zámer Vám pomôže lepšie 
sa orientovať v rámci operačných programov, výziev a podporovaných aktivít. 
02
Vyhľadanie vhodného grantu resp. výzvy
Výzva predstavuje základný metodický rámec, na základe ktorého žiadateľ vypracúva a predkladá žiadosť o nenávratný finančný príspe-
vok. Pre úspešné podanie žiadosti je nutné dôkladne si preštudovať oprávnenosť a podpornú dokumentáciu k výzve. Verejná časť systému 
ITMS2014+ poskytuje niekoľko nástrojov ako vyhľadať správnu výzvu. V prípade záujmu je možné prihlásiť sa na odber nových výziev
02
Vyhľadanie vhodného grantu resp. výzvy
Výzva predstavuje základný metodický rámec, na základe ktorého žiadateľ vypracúva a predkladá žiadosť o nenávratný finančný príspe-
vok. Pre úspešné podanie žiadosti je nutné dôkladne si preštudovať oprávnenosť a podpornú dokumentáciu k výzve.  Verejná časť systému 
ITMS2014+ poskytuje niekoľko nástrojov ako vyhľadať správnu výzvu. V prípade záujmu je možné prihlásiť sa na odber nových výziev. 
Vyhľadávač grantov: 
https://www.itms2014.sk/vyhladavacgrantov?ff=9cPXaAAeAP00EfukcsWMYOnoDWx-n3i2pA
03
Registrácia do ITMS2014+
Na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je nutná registrácia do systému ITMS2014+. Registrácia do systému prebieha 
pomocou elektronického formulára - Žiadosť o aktiváciu konta (ŽoAK). Žiadosť o prístup je schvaľovaná DataCentrom ako subjektom 
prevádzkujúcim ITMS2014+.
Žiadosť o aktiváciu konta: https://www.itms2014.sk/zoak?0
04
Vypracovanie žiadosti o NFP
Po zaregistrovaní sa do ITMS2014+ je možné na vybranú výzvu vypracovať Žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Žiadosť s poža-
dovanými prílohami sa vypracováva elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. Žiadosť sa vypracuje podľa pokynov vyhlasovateľa výzvy. 
Vyhlasovateľ výzvy zverejňuje dokumentáciu k výzve, práva a povinnosti žiadateľov ako aj podmienky, ktoré musia byť splnené, aby mohla 
byť žiadosť predložená žiadateľom. V prípade otázok ohľadne výzvy kontaktujte vyhlasovateľa výzvy cez jeho kontaktné údaje uvedené 
priamo vo výzve. 
04
Vypracovanie žiadosti o NFP
Po zaregistrovaní sa do ITMS2014+ je možné na vybranú výzvu vypracovať Žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Žiadosť s poža-
dovanými prílohami sa vypracováva elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. Žiadosť sa vypracuje podľa pokynov vyhlasovateľa výzvy. 
Vyhlasovateľ výzvy zverejňuje dokumentáciu k výzve, práva a povinnosti žiadateľov ako aj podmienky, ktoré musia byť splnené, aby mohla 
byť žiadosť predložená žiadateľom. V prípade otázok ohľadne výzvy kontaktujte vyhlasovateľa výzvy cez jeho kontaktné údaje uvedené 
priamo vo výzve. 
05
Podanie/Odoslanie žiadosti o NFP
Formulár ŽoNFP aj s prílohami sa predkladá prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ vyhlasovateľovi výzvy. Vyhlasovateľ výzvy žiadosť 
zaregistruje a spracuje. O výsledku schvaľovacieho procesu Vás bude informovať.

Zdroj: www.itms2014.sk

Ako začať s eurofondami

NÁVOD AKO SPRACOVAŤ ŽIADOSŤ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY 
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...ten dobrý pocit z kompostovania!
Prečo kompostovať?
Najjednoduchšie, najlacnejšie a pre životné prostredie najšetrnejšie je vo väčšine prípadov spracovávanie biologických odpadov priamo v 
mieste ich vzniku – domácim alebo komunitným kompostovaním.
Našim spoločným cieľom je....

• Zabezpečiť výrazné zníženie množstva biologicky rozložiteľných odpadov zneškodňovaných na skládkach odpadov.
• Zabezpečiť, aby sa s odpadmi nakladalo v súlade so záväznou hierarchiou, ktorá na prvé miesto stavia opatrenia na predchádza-

nie vzniku odpadov – aby odpady vôbec nevznikali. Ak odpady vzniknú, aby sa čo v najväčšej miere triedili a odovzdávali       na 
recykláciu. Až keď sa odpady nemôžu recyklovať, mali by sa dávať na energetické zhodnotenie a iba v krajnom prípade, by sa mali 
zneškodňovať spaľovaním alebo na skládkach odpadov.

• Zaviesť opatrenia, ktoré zabezpečia, že pri nakladaní s  biologicky rozložiteľným odpadom,  ktorý  obsahuje aj živočíšne produkty 
neurčené pre ľudskú spotrebu (patria sem aj kuchynské a reštauračné odpady), nedôjde k ohrozeniu zdravia ľudí a zvierat. Preto 
sa stanovujú prísne podmienky, za akých sa tieto biologicky rozložiteľné odpady  môžu   zhromažďovať, prepravovať,   skladovať, 
spracovávať, používať a odstraňovať. 

 
Z čoho sa skladá váš odpad?

• Jedlo a záhradný odpad 35%
• Papier 25%
• Zmiešaný odpad 25%
• Plasty 7%
• Kovy 5%
• Sklo 5%
• Až 30% odpadu možno kompostovať.

Ďalšie výhody kompostovania:
- Úspory peňazí

• nepotrebuješ peniaze
• znížiš poplatky za odvoz odpadu

- Menšie znečistenie
• kuchynské zvyšky produkujú rozpadom na skládkach odpadu metán
• kompost zabraňuje prieniku nečistôt do povrchovej vody a jazier.

Kompost premieňa nečistoty na výživnú zeminu.

Ako správne kompostovať
Ideálny je tmavý kút záhrady, ktorý 
nebude veľmi na očiach, ale zároveň 
budete mať k nemu pohodlný prístup. 
Cestička by mala byť spevnená a do-
statočne široká, aby ste sa k nemu 
dostali s plnými vedrami či fúrikom. 
Vyhnite sa miestu s celodenným 
slnkom a vetrom, aby kompost ne-
presýchal. Naopak, ak ho umiestnite 
do mokrej časti záhrady, môže zhniť 
alebo splesnieť.
Pravidlá kompostovania
1. Takmer všetok organický odpad 
sa dá skompostovať. Výnimku tvoria 
materiály znečistené škodlivými lát-
kami (nátery, postreky)
2. Pri zakladaní treba dbať na rov-
nováhu medzi zeleným materiálom 
bohatým na dusík (zvyšky zeleniny, 
tráva,..) a hnedým materiálom bo-
hatým na uhlík (drevo, lístie, kartón, 
šišky)
3. Kompostovaný materiál je vhodné 
vrstviť zeminou (každých 15-20 cm). 
Tá obsahuje množstvo mikroorganiz-
mov, ktoré napomáhajú rozkladným 
procesom, dokáže viazať vlhkosť 
a pomaly ju uvoľňovať do okolia, 
výrazne dokáže viazať zápach.

4. Rozdrvenie odpadu na malé 
kúsky urýchľuje kompostovací pro-
ces. Suroviny musia mať správnu 
veľkosť – tažšie rozložiteľné ma-
teriály (konáre, hrubé stonky, tvrdšie 
časti zeleniny) by sa mali podrviť, 
rozsekať.
5. Kompost by mal byť umiestnený 
v polotieni v závetrí a musí byť dos-
tupný za každého počasia.
6. Kompost je dobré založiť na vrstve 
rozdrvených drevných zvyškov, ktoré 
v ňom zaručia vhodné prúdenie vzdu-
chu.
7. Na urýchlenie kompostovania je 
dobre v kompostéri kontrolovať a 
udržiavať rovnomernú vlhkosť.
8. Aby sa kompost nevysušil, prikryte 
ho zeminou alebo vrstvou trávy.
9. Masu pravidelne prehadzujte, 
čím sa okysličuje a premiešava. V 
závislosti od založenia a použitých 
materiálov kompost vyzrie po 3-6 
mesiacoch. Je potrebné zabezpečiť 
kontakt so zemou, aby bol možný 
prístup pôdnych organizmov, ktoré 
pomáhajú pri rozklade organických 
materiálov.

EKOLOGICKÉ TIPY
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Čo robiť keď, ...
...kompost zapácha – prevzdušnite celý obsah kompostéra. Ak je vzduchu dostatok, pridajte hnedý materiál – konáriky, lístie.
...neprebieha rozklad – kompost je vysušený, zalejte ho vodou a pridajte zvyšky zeleniny, ovocia alebo pokosenú trávu.
...proces tlenia je pomalý – v mase je nedostatok mikroorganizmov. Pridajte do nádoby vyzretý kompost.

Materiál vhodný na kompostovanie:
• odpad z kuchyne – zvyšky ovocia a zeleniny, kávový výluh, škrupiny z vajec
• odpad zo záhrad – kvety, pokosená tráva, zhnité ovocie a zelenina, burina bez semien, kôra zo stromov, šišky
• iné: popol z dreva, drevené hobliny a piliny, trus a hnoj, vlasy, nechty, perie

Materiál nevhodný na kompostovanie:
• kovy, plasty, sklo, textil, papier, farby, staré lieky, oleje, baktérie, chemické látky, rastliny napadnuté chorobami, kosti, mäso, výrob-

ky z mlieka, šupy z citrusových a tropických plodov, psie výkaly, popol z uhlia 

Kedy je kompost zrelý?
Vyzretý kompost je hnedej až tmavohnedej farby, drobnej štruktúry, nezapácha,ale vonia ako humus. Po vyzretí je treba ho preosiať a ne-
spracované časti vložiť do novej kopy. Jeho prednosti sú v tom, že má schopnosť zadržiavať vodu, prevzdušňovať pôdu a obsahuje veľké 
množstvo výživných látok. Hotový kompost je vhodné použiť do zeleninových, ovocných a okrasných záhrad na jeseň alebo skoro na jar. 
Na dostatočné zásobenie pôdy živinami stačí 1 cm kompostu ročne.

Kompostovanie chráni životné prostredie
• Kompost pozitívne vplýva na kvalitu pôdy – kompostovaním biologických odpadov vyrábame kompost. Ten vracia hodnotné živiny 

a organickú hmotu do pôdy, čím udržuje a zvyšuje kvalitu pôdy a jej úrodnosť. Je to prírodné a stabilné hnojivo, ktoré vyhovuje 
väčšine pestovaných rastlín – rastliny sú zdravšie, silnejšie a majú lepšie výnosy. Kompost tiež zlepšuje štruktúru pôdy – pri ťažkých 
pôdach zvyšuje napr. cirkuláciu vzduchu a pri ľahkých pôdach v nich napr. prispieva k zvýšeniu retencie vody

• Kompostovaním znižujeme tvorbu skleníkových plynov – na Slovensku končí ešte stále väčšina biologických odpadov na   sklád-
kach odpadov. Tam sa rozkladá bez prístupu vzduchu a spôsobuje tvorbu metánu – skleníkového plynu, ktorý je 21-krát škodlivejší, 
ako oxid uhličitý (CO2). Ak kompostujeme v mieste vzniku biologického odpadu, tak sa znižujú aj emisie CO2 používaných na 
prepravu odpadu.

• Kompost znižuje znečistenie, ale aj spotrebu vody – používaním kompostu namiesto chemických hnojív znižujeme riziko odtoku 
živín z pôdy do našich riek, jazier a potokov. Kompost navyše zlepšuje schopnosť pôdy zadržiavať vlhkosť. Z toho vyplýva aj menšia 
potreba zavlažovania pôd, ktoré sú pravidelne hnojené kompostom.

• Kompost chráni vzácne biotopy – používaním kompostu pri pestovaní rastlín namiesto substrátov vyrábaných na báze rašeliny 
môžeme výrazným spôsobom znížiť jej drastickú ťažbu. Tá sa deje na celom svete a nenapraviteľne ničí jedinečné biotopy 
vzácnych rastlín a živočíchov.

EKOLOGICKÉ TIPY

Kompostový tvor - Dážďovka Kompostový tvor - Mnohonôžka

Kompostový tvor - Ucholak
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ĽUDIA Z NÁŠHO ÚZEMIA

Staré gruzínske príslovie vraví, že jazdec, ktorý nie je milovaný 
koňom ďaleko nezájde. Svoje o tom určite vedia aj manže-
lia Rindošovci z členskej obce Fulianka, ktorí sa vo svojom 
subjekte Equispol s láskou starajú o tieto vznešené štvor-
nohé     stvorenia. S prvými teplými jarnými lúčmi a túžbou 
zistiť o ich práci viac sme sa teda vybrali na malú pracovnú 
exkurziu.  Sprievodkyňou nám bola pani Rindošová, ktorá nás 
ochotne previezla celým areálom od pasienkov až po „konské 
turistické“ chodníčky a priblížila nám, čo zahŕňa starostlivosť 
o tieto tvory.

Čo všetko je súčasťou areálu Vašej firmy a koľko ľudí tu pracu-
je? 
„O tieto priestory, ako aj o koníky sa staráme my dvaja s manželom. 
Vo vlastníctve máme stajňu, kde momentálne ustajňujeme pätnásť 
koní, ďalej tu máme malú a veľkú jazdiareň, prenajatý prístrešok so 
strojmi, sklad a hnojisko.“

Váš manžel spomínal, že sa koňom venuje už 
odmalička, dostali ste sa k nim práve prostred-
níctvom neho alebo bola Vaša cesta iná? 
„Aj keď som v detstve začala najprv s modernou 
gymnastikou a baletom, vždy som veľmi túžila cho-
diť ku koňom. Až do desiatich rokov ma však stále          
odmietli s tvrdením, že som na to ešte príliš malá. 
Keď som mala desať, sama som sa potajomky 
vykradla z domu a išla k najbližším koníkom, ktoré 
boli vtedy blízko Sekčova pri Hydinárskych závodoch 
a späť som sa vrátila už s prihláškou do klubu. Mama 
skoro odpadla, ale otec sa tešil a veľmi ma v tom pod-
poroval, dokonca so mnou aj chodieval na preteky. 
S manželom sme sa vlastne našli pri koňoch, a keď 
skončil jazdecký klub, ktorý som navštevovala predtým, tak som 
prešla do žrebčinca Veľký Šariš, kde už vtedy pracoval.“
 Aké služby ponúkate verejnosti? Čo všetko tu nájdu tí, ktorí 
majú záujem o kone? 
„Ten, kto by mal záujem prísť si zajazdiť na koníkovi sa s nami 
môže telefonicky dohodnúť na termíne a my ho už všetko potrebné 
naučíme. Máme tiež vlastný jazdecký klub s názvom JR, v rám-
ci ktorého trénujeme deti, aby si mohli spraviť licenciu a chodiť 
pretekať – či už na vlastnom koníkovi alebo na niektorom z našich 
klubových koní, ktoré vieme poskytnúť na menšie súťaže. Čo sa 
týka našich koní, kedysi sme mali v drezúre dva, s ktorými sme 
dosahovali úroveň S, čo je najvyššia úroveň v rámci  východného  
Slovenska, teda maximum, ktoré sa tu skáče. Okrem toho ponúkame 
verejnosti aj možnosť ustajniť si u nás za mesačný poplatok svojho 

koníka, ktorému poskytujeme kompletnú starostlivosť od výbehu až 
po stravu. Minulé leto sme po prvý raz organizovali aj denný detský 
tábor, ktorý prebiehal v dvoch  turnusoch  a  trval  od  pondelka  do
piatka.“ 
Ako vyzerá taký „konský“ detský tábor?
„Keďže išlo o denný tábor, rodičia každé ráno priviezli dieťa a 
poobede poň prišli. Deti tu už mali desiatu, obed, olovrant a o 17:00 
išli domov. Snažili sme sa im pripraviť pestrý program týkajúci sa 
nielen koní, ale aj návštevy okolitých pamiatok. Boli sme napr. 
na Kapušianskom hrade, na Kikape v Tulčíku... Naučili sme ich  
základné veci zo sveta koní, čo koník „papá“, ako ho treba vyčistiť, 
ako pripraviť boxy a samozrejme, každý deň sme ich na niektorom 
z našich koní povozili.“
Plánujete organizáciu tábora aj tento rok?
„Áno, určite by sme boli radi, keby to vyšlo aj tento rok. Momentálne 
tiež plánujeme napísať projekt pre deti zo sociálne slabších rodín, 
ktoré by to mali, keď už nie zadarmo, tak aspoň lacnejšie.“

Čo by malo vedieť dieťa, resp. každý, kto chce začať 
jazdiť? 
„Pokiaľ nemá dotyčný strach a pri pohľade na koňa ho 
nechytá panika, tak nemusí vedieť absolútne nič, všetko ho 
naučíme. Každý, kto k nám príde, dostane najprv pouče-
nie o bezpečnosti na koni, aby k nemu vedel dobre pristu-
povať, pretože žiadny kôň sa nenarodí ako zlý, zlým ho 
spravia až ľudia! Čo sa týka detí, tak vieme pracovať už s 
dieťaťom vo veku 6-7 rokov, ktoré pri pohľade na koňa ne-
plače. Začíname vždy pozvoľna prvými kontaktmi s koní-
kom, pri ktorých ho dieťa pohladí, dá mu nejaké jabĺčko 
a postupne ho učíme, ako sa má o koníka starať, ako ho 
má čistiť, osedlať, snažíme sa, aby si každý návštevník 
vybudoval vzťah k zvieraťu, na ktorom chce jazdiť. Keď 
sa už dieťa naučí pracovať s koníkom – vie mu dať povely 

ako doprava, doľava a vie ho samostatne zastaviť a my usúdime, že 
už zvládne situáciu aj v teréne, tak ho vezmeme na jednu z našich 
lesných trás, čo je hlavne po prvý raz obrovským zážitkom.“ 
Aký dlhý čas je potrebný na to, aby ste zistili či má dieťa talent 
na jazdenie? 
„Zväčša už po prvom sedení vieme odhadnúť, či sa to dieťa hodí 
na jazdenie a má perspektívu viesť ho aj súťažným smerom, alebo 
má radšej skúsiť nejaký iný druh športu. Keďže som dosť úprimný 
človek, viem to tým rodičom aj rovno povedať, keď to dieťa nemá 
z koňa radosť, ale je v permanentnom strese z kontaktu s ním. Na 
druhej strane, ak si dieťa vytvorí priateľský vzťah ku koňom, ktorý 
pretrvá aj v búrlivom čase puberty, tak je to väčšinou láska na celý 
život.“ 

Život na chrbte koňa
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Existuje nejaké konkrétne plemeno koní, ktoré sa považuje za 
najvhodnejšie pre človeka?
„Myslím si, že nie, ale sú kone, ktoré sú vhodnejšie na agroturistiku 
a tie, ktoré sa využívajú ako športové na súťaženie, ako napr. Han-
noverské kone, ktoré sú dobrými skokanmi, preto bývajú typickými 
drezúrnymi koňmi. Samozrejme, na každý druh športu je vhodné 
iné vyšľachtené plemeno koňa – napr. vytrvalosť behajú arabské 
kone, dostihy plnokrvné kone a podobne. V našich podmienkach, 
teda na Slovensku, máme vlastné uznané plemeno – Slovenský 
teplokrvník. K tomuto plemenu patria všetky kone narodené na 
území Slovenska.“

Ktorá charakterová črta koní je podľa vás najzaujímavejšia, 
resp. najtypickejšia? 
„Asi tvrdohlavosť. Kôň má svoju hlavu a treba si s ním povaho-
vo sadnúť. Vo vzťahu s ním ide vždy o akúsi súhru a eleganciu, 
aby to medzi jednotlivcom a koňom „klapalo“. Kôň musí byť v 
prvom rade váš kamarát a partner, ktorý bude ochotný pre vás 
čosi spraviť. Vždy však platí, že ak k nemu pristupujem pekne, 
tak mi to vráti a vychované kone sú vždy dobré.“
Máte s koníkmi aj nejakú vtipnú príhodu, o ktorú by ste sa 
s nami chceli podeliť?
„Samozrejme, napr. s mojím najlepším koníkom, po ktorom 

je pomenovaný aj náš jazdecký klub. JR ma dennodenne zdravil        
hlasitým erdžaním hneď, ako začul, že odomykám maštaľ a keďže 
som ho väčšinou kŕmievala ja, on vždy  pekne ustúpil dozadu, kde 
dostával potravu, aby som mohla vojsť do boxu. Keď som však bola 
pred niekoľkými rokmi na trojtýždňovom liečení a kone kŕmila moja 
dcéra, tak mi jedného dňa s plačom, stojac pred JRovým boxom 
volá: „Mamíí, čo mám robiť? JR ma nechce pustiť dnu.“ Keďže som 
bola ďaleko, tak mi neostávalo nič iné, len mu dohovoriť na diaľku 
cez hlasitý odposluch telefónu. Keď JR počul, ako na neho z druhej 
strany kričím, že som na liečení a musí žrať to, čo mu dáva Diana, 
tak pekne odstúpil, dcéra vošla a dala mu jesť.“ 

Aké sú vaše plány do budúcna? 
„Určite by sme chceli začať s hipoterapiou (pozn. autora – reha-
bilitačná metóda využívajúca pôsobenie koňa), ktorú v súčasnosti 
študuje moja dcéra, k čom bude potrebná aj výstavba krytej haly, 
pretože každé podobné stredisko bez krytej haly je v zime mŕtve. 
Okrem toho je potrebné vymeniť strechu na stajni, ktorá je už v 
dezolátnom stave a ak by sa nám podarilo, tak by sme tu radi uspo-
riadali aj také mini preteky spojené s dňom otvorených dverí, v rám-
ci ktorého by sme zabezpečili poníka pre najmenších návštevníkov 
a ukázali verejnosti čosi z nášho jazdenia a jazdenia detí z klubu.“

Autor: Mgr. Simona Antolová

ĽUDIA Z NÁŠHO ÚZEMIA
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„Voda je základom života na planéte Zem. Preto nesmie ani jedna kvapka dažďovej vody odtiecť do mora bez úžitku. Sladkú 
vodu na kontinentoch potrebujeme pre ľudí, potraviny, prírodu i zdravú klímu. Preto je potrebné zadržiavať dažďovú vodu všade 
tam, kde človek žije, pracuje i pestuje potraviny pre svoju obživu, aby dochádzalo k permanentnej obnove vodných zdrojov vo 
všetkých povodiach sveta“. (Michal Kravčík)

HOSPODÁRENIE S DAŽĎOVOU VODOU  by malo byť prírode blízke, tzn. zamerané na podporu vyparovania, vsakovania a spomale-
nia odtoku dažďovej vody do lokálneho kolobehu vody. Základným princípom je teda napodobnenie prirodzených odtokových charak-
teristík lokality pred urbanizáciou či inou premenou krajiny. 

Zrážková voda by sa mala prednostne vsakovať a vyparovať, ak to nejde zadržať a regulovane odvádzať do povrchového toku, 
dažďovej alebo jednotnej kanalizácie. Princípom je decentralizácia odvodnenia na čo najmenšie jednotky povodia a spomalenie odtoku 
dažďovej vody.

EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PRÍNOSY HOSPODÁRE-
NIA S DAŽĎOVOU VODOU: 

• znižuje sa hydraulické a látkové zaťaženie tokov 
• obnovuje sa zásoba podzemných vôd
• umožňuje budovať menšie profily stok a objemy 

dážďových nádrží
• zvyšuje sa výpar a zlepšuje sa mikroklíma
• dažďová voda je súčasťou verejnej zelene
• dažďová voda sa používa ako úžitková voda a znižuje 

sa spotreba pitnej vody

Príklady opatrení orientovaných na vsakovanie, vyparovanie a zadržiavanie dažďovej vody
V súčasnej dobe sledujeme v obciach a mestách trend regulácie (napriamovanie, spevňovanie korýt, betónovanie, kanalizovanie) vodných 
tokov umožňujúcich zrýchlený odtok dažďovej vody bez využitia v území, do ktorého spadla. Korytá riek tak strácajú schopnosť transfor-
movať povodňovú vlnu. To spôsobuje hydraulický stres a vnášanie znečisťujúcich látok, čo následne ovplyvňuje vodnú faunu a flóru, 
spôsobuje eróziu dna a brehov vodných tokov a odplavuje organizmy žijúce vo vodnom prostredí. 

Na vodných tokoch je vhodné zachovávať, prípadne revitalizovať či vybudovať nové drevené, kamenné, prútené, drevenokamenné, 
kolové, zrubové (a ich kaskády) i murované hrádze na tokoch alebo aj oživiť vrbové koly na tokoch.  Účelom hrádzí a kolov je           
zachytávať konáre, lístie, sedimenty i vzdúvať hladinu pri prechode povodňovej vlny. Po zanesení hrádzky sa drevo v bahne zakonzervuje. 
Rôzne typy hrádzok majú za cieľ tieť zvýšiť zásoby podzmených vôd v štruktúrach krajiny.

OPATRENIA v oblasti hospodárenia s dažďovou vodou V KRAJINE
• tvorba medziek a remízok 
• tvorba a revitalizácia malých vodných plôch, rybníčkov, jazierok, tajchov, nádrží,
• odrážky na lesných cestách (na zastavenie stekania dažďovej vody po cestách)
• drevené stupne na tokoch
• likvidácia nepotrebných približovacích liniek v lesoch
• zasakovacie jamy a pásy na lesných a poľných cestách po vrstevnici
• prehradzovanie zerodovaných roklín a eróznych rýh
• budovanie vrstevnicových pásov
• kalové jamy (na priepustoch popod cesty) – aby cez priepusty pretekala voda bez biomasy, 

ktorá ich upcháva
• suchá nádrž, ktorá odľahčuje povodňové prietoky
• zemný val s priepustmi

ZELENÉ VEGETAČNÉ STRECHY
A) INTENZÍVNE: t.j. obhospodarované zelené plochy, majú úžitkovú i okrasnú funk-
ciu. Vyžadujú si pravidelnú údržbu. Sú na nich umiestnené rastliny, stromy, kry.
B) EXTENZÍVNE: sú na nich umiestnené druhy s nízkou mierou rastu, ktoré majú 
nízke nároky na údržbu (suchomilné rastliny). Ide o ploché i mierne šikmé strechy, 
ktoré sú nepriepustné.

PRIEPUSTNÉ SPEVNENÉ PLOCHY (t.j.miestne komunikácie, vjazdy, parkoviská) 
Zastavané územia obcí a miest majú vysoký podiel nepriepustných plôch (ces-
ty, strechy, parkoviská) a dažďová voda, ktorá na toto územie spadne, nemôže 
prirodzene vsiaknúť do podzemných vôd. Keďže dažďová voda je navyše odvedená 
mimo zastavaného územia, charakteristickou je aj znížená miera vyparovania.

Odporúčanými opatreniami, ktoré môžete realizovať aj u vás doma sú: 
• kamenná či betónová dlažba s pieskovými špárami,
• zatrávňovacia dlažba a rošty,
• porézny (vodu absorbujúci) asfalt,
• zatrávnené štrkové vrstvy.

BIOKLIMATICKÁ DAŽĎOVÁ ZÁHRADKA 
je terénne prehĺbenie, kde steká a je zadržiavaná 
voda z okolia (z trávnikov, striech, chodníkov a 
iných spevnených plôch). Vysádzame do nej 
rastliny, ktorých koreňový systém slúži ako filter 
a napomáha zadržiavaniu vody, čím sa zabez-
pečuje jej vyparovanie. Má filtračnú funkciu, ktorá 
spočíva v tom, že dažďom spláchnuté látky by 
inak boli odvedené kanalizáciou alebo by pre-
nikli do podzemných vôd. Retenčná a filtračná 
schopnosť dažďovej záhradky je o 40% vyššia 
ako u bežných záhradiek  a trávnikov. Rastliny v 
dažďovej záhradke musia byť schopné vydržať 
2-4 dňové intenzívne zamokrenie. Je tiež vhodné 
pôdu mulčovať, čo zabraňuje vysychaniu pôdy a 
obohacuje pôdu o živiny.

Dážď sa tvorí tam, kde sa z krajiny voda vyparuje
DAŽĎOVÁ VODA
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Katastrálne územie členskej obce Demjata ponúka svojim návštevníkom krásne prostredie Demjatských 
kopcov, ktoré svojou rozlohou 8,6817 ha  pokrývajú východnú časť Šarišskej vrchoviny medzi Demjatou 
a Veľkým Slivníkom. O výnimočnosti tohto prostredia svedčí tiež fakt, že v roku 1982 boli vyhlásené za 
prírodnú rezerváciu  na ochranu teplomilnej vegetácie vápencových brál bradlového pásma vo východnej 
časti Šarišskej vrchoviny s výskytom viacerých zriedkavých druhov rastlín a paleontologických nálezov a 
sú v správe štátnej ochrany prírody Prešov.
Z geologického hľadiska ide o vápencové kopčeky roztrúsené v poľnohospodárskej krajine, ktoré sú 
súčasťou bradlového pásma a spolu s okolitými flyšovými vrchovinami významne zvyšujú diverzitu kra-
jiny. Milovníci prírody tu môžu nájsť vzácne druhy drevín, ako napr. - drieň obyčajný (Cornus mas), dráč 
obyčajný (Berberis vulgaris), brekyňu obyčajnú (Sorbus torminalis), ale aj rozličné druhy bylín ako ľan 
tenkolistý (Linum tenuifolium), poniklec veľkokvetý (Pulsatila grandis), astra spišská (Aster amelloides), 
veternica lesná (Anemone sylvestris) či panónsky druh Hadinca červeného (Echium rubrum), ktorý tu má 
najsevernejšiu lokalitu na Slovensku. 

Demjatské kopce

PRÍRODNÁ REZERVÁCIA

Divozel veľkokvetý / 
Verbascum densiflorum

Borievka obyčajná / Juniperus Comunis Bôľhoj lekársky / Anthyllis vulneraria

Miesto na oddych Drieň obyčajny / Cornus mas 

Demjatské kopce - vápencové kopčeky Krásne prostredie Demjatských kopcov
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„Pozitívny vzťah k pôde dedený z generácie na generáciu, 
výchova k láske a úcte k práci a pevné zázemie“ – to sú tri 
piliere, ktoré pokladá pani Szabová – vášnivá pestovateľka 
z členskej obce Vyšná Šebastová, za najdôležitejšie. Je nám 
veľkou cťou, že Vám na stránkach nášho občasníka môžeme 
predstaviť práve túto milú energickú osobu, ktorá sa ako drob-
ná pestovateľka venuje pestovaniu kvalitného a poctivého 
domáceho cesnaku i ďalších vlastnoručne dopestovaných 
plodín. 

Skúste si s nami zaspomínať na Vaše pestovateľské začiatky. 
Ako ste sa dostali od pestovania cesnaku a iných plodín až k 
ich predaju? 
„Už ako dieťa som bola zvyknutá na práce spojené so starostli-
vosťou o záhradu. V Komárne, odkiaľ mám korene, mala babič-
ka vždy veľkú záhradu, kde som rada a často pracovala spolu s 
dospelými. Keď som sa potom vydala, môj manžel, ktorý bol na 
štúdiách v Moskve, kúpil prvý kilogram Sibírskeho paličáka, ktorý 
je pravou ruskou odrodou veľmi chutného cesnaku, a ten sme pos-
tupne začali množiť. Ja som dovtedy nevedela veľa o pestovaní    
tejto plodiny,  no manžel  sa  zaujímal o rôzne  technológie a  po-
maly do toho zasväcoval aj mňa. Keď sa nám po istom čase začali 
ozývať naši známi a ich známi, že by od nás kúpili aj trošku viac 
cesnaku, ako len pár hlavičiek, rozhodla som sa žiadať o povolenie, 
aby som ho mohla začať predávať.

Ako dlho sa teda venujete pestovaniu cesnaku aj na účely pre-
daja?
„Vo väčšom rozsahu, to znamená aj na predaj, ho pestujeme už 
takmer tridsať rokov, konkrétne od roku 1990. Chcem však 
podotknúť, že nie sme v žiadnom prípade veľkopestovatelia. 
Pestujeme len také množstvo, ktoré dokážeme sami obhos-
podáriť a na predaj sú len prebytky z našej úrody, nielen čo 
sa týka cesnaku, ale aj všetkých ďalších plodín a z nich 
vyrobených produktov, na ktorých predaj mám ako 
predajca z dvora povolenie.“

Vysvetlili by ste nám aký je rozdiel medzi bežným 
podnikaním a predajom z dvora, ktorému sa venu-
jete? 
„Kým pri podnikaní si ako podnikateľ zakladáte živnosť,  predaj 
z dvora je regulovaný papierovo ustanovenými kvótami, ktoré 
umožňujú predať len určité  predpísané  množstvo  toho, čo si  
dopestujete. Z môjho pohľadu sú tie čísla pre malého pestovateľa 
veľmi postačujúce, čiže sa nimi necítim byť limitovaná.“ 

Ako by ste zhodnotili tento typ predaja z finančného hľadiska?
„Ak máte okruh ľudí, ktorí vyhľadávajú Vaše produkty, tak predaj z 
dvora vie byť dobrým spôsobom prilepšenia do rodinného rozpočtu, 
ale popritom musíte mať určite aj iný zdroj príjmu, pretože samotný 
predaj Vás určite neuživí.“ 

Ako by mala vyzerať vhodná starostlivosť o cesnak – od jeho 
sadenia až po správne uskladnenie? 
„Po rokoch pestovania cesnaku sme dospeli k názoru, že cesnak 
nemá rad veľmi pieskovitú pôdu, ale skôr ílovitú, v ktorej sa mu darí 
omnoho viac. Taktiež mu neprospieva, keď sa s ním veľmi „hýbe“, 
napr. pri prílišnom okopávaní, čo platí aj o cibuli. To však neznamená, 
že by sme ho mali nechať úplne zarásť burinou. Keďže náš cesnak 
vôbec nestriekame, trošku tej buriny by ste tam našli asi stále. V 

období veľkého sucha je žiaduce ho polievať, čo je však na 
väčších poliach, ako je to naše, bez zavlažovacieho sys-

tému veľmi                  problematické...Ďalšia dôležitá 
vec, na ktorú by som chcela upozorniť, je pravidelné 
každoročné striedanie miesta, na ktorom sa cesnak 

pestuje, aby z pôdy dostával vždy dostatok živín. Čo 
sa týka sušenia a následného uskladnenia, treba 
pamätať na to, že cesnak neznáša vlhko, naopak, 

prospieva mu prievan a suché prostredie.“

Čo okrem cesnaku si u Vás ľudia môžu kúpiť? 
„Okrem cesnaku pestujeme gladioly, ktoré sú u ľudí celkom 
obľúbené, fazuľu, zemiaky, ale aj rôzne spracované pochutiny na 
báze ovocia a zeleniny, ako napr. džemy, bazový sirup, pečený čaj, 
rôzne ovocné a bylinkové čaje a i.“

Aké je Vaše najobľúbenejšie jedlo s cesnakom?
„Cesnak pridávame skoro všade, jeme ho radi a veľa, ja ho mám 
rada aj natenko nakrájaný na chlebe, no úplne najradšej mám 
nášho domáceho králika pripraveného na cesnaku.“ 

Máte nejaký dobrý tip pre „pestovateľa – začiatočníka“, o ktorý 
by ste sa podelili s našimi čitateľmi? 
„Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že sa mi osvedčilo pesto-
vanie sadeničiek a stromčekov, ktoré boli prinesené z chladnejších 
klimatických oblastí (napr. aj spomínaný cesnak), pretože sa skôr 
prispôsobili presunu z chladnejšieho prostredia do teplejšieho, ako 
sadeničky prinesené z teplejších oblastí.“

Autor: Mgr. Simona Antolová

Keď sa pôda stane vášňou na celý život

INŠPIRATÍVNE PRÍBEHY

p.Szabová

Záhrada p.Szabovej
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Žiadosťou o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) sme oslovi-
li Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný 
ústav živočíšnej výroby Nitra – Ústav včelárstva Liptovský Hrádok o 
informácie týkajúce sa situácie v oblasti chovu včiel na území MAS 
ŠAFRÁN. 
Počet včelstiev podľa obcí k 31.12.2017

Zaujímavosti z územia MAS ŠAFRÁN
• Obcou s najväčšou celkovou výmerou je Zlatá Baňa (31 731 797m2), 

naopak najmenšou obcou je Trnkov (1 792 755 m2).
• Najzastavanejšími obcami sú Ľubotice (1 814 223 m2) a Kapušany 

(1 041 595 m2), obcou s najmenšou zastavanou plochou je Trnkov 
(89978 m2). 

• Obec s najväčšou rozlohou ostatných plôch je Vyšná Šebastová 
(1389024 m2).

• Najväčšia    rozloha    poľnohospodárskej  pôdy  pripadá  na  
obce   Chmeľov (9338390 m2), Tulčík (8529218 m2), Kapušany 
(8495423m2). Najmenej poľnohospodárskej pôdy je v obci Šarišská 
Trstená (1311502 m2). 

• Jednoznačne najväčšie lesné pozemky sa nachádzajú na území 
obce Zlatá Baňa (27 871 378 m2), bez lesných pozemkov sú obce 
Čelovce, Lada, Trnkov. 

• Obec s najväčšou rozlohou vodných plôch je obec Tulčík                          
(340 633 m2), obec s najmenšou rozlohou vodných plôch je obec 
Proč (941m2). 

• Najväčšia plocha ovocných sadov je na území Chmeľov (167036 m2), 
žiadne ovocné sady nemá obec Ľubotice. 

• Najväčšia rozloha ornej pôdy je v obciach Kapušany (6266737 m2), 
Tulčík (5925582 m2), Vyšná Šebastová (5558063 m2). Najmenej or-
nej pôdy je na území obce Zlatá Baňa (141118 m2).

POZN.:
Ostatné plochy: - pozemky, na ktorom sú skaly, rokliny, výmole, medze s 
krovím a kamením (t.j. plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok)
- okrasná záhrada, zeleň, park, lesný pozemok na rekreačné a poľovnícke 
využívanie, cintorín, urnový háj, ihrisko, štadión, kúpalisko, športová 
dráha, autokemp a pod. 
Vodné plochy: rieka, potok, kanál, náhon, jazero, vodná nádrž
 

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) sme si z ÚPSVaR vyžiadali 
údaje o stave nezamestnanosti na území MAS ŠAFRÁN:

Zaujímavé štatistiky z územia MAS

Úhrnné hodnoty

  
    Zdroj: www.katasterportal.sk        

ÚZEMIE MAS V ČÍSLACH



REALIZOVANÉ PROJEKTY

• Názov projektu:
Finančné zabezpečenie chodu MAS ŠAFRÁN

Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho roz-
voja
Prioritná os:  5 – Miestny rozvoj vedený komunitou 
Investičná priorita:  5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií 
miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ:  5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej 
úrovni podporou  podnikania a inovácií
Kód výzvy:  IROP-PO5-SC511-2017-23 Financovanie prevádz-
kových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania  
stratégií CLLD
Kód žiadosti o NFP:  NFP302050N225K
Trvanie projektu: január 2018 – október 2019, t.j. 22 mesiacov
Cieľ projektu:  Zabezpečenie efektívneho riadenia MAS a imple-
mentácie  stratégie CLLD prostredníctvom dostatočnej a kvalitnej 
prevádzkovej kapacity.
Hl. aktivita projektu:  Financovanie prevádzkových nákladov 
MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégie CLLD

Celkové oprávnené výdavky projektu: 108 367,30 €
Nenávratný finančný príspevok:  102 948,93 €

PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY

• Názov projektu:
Financovanie implementácie stratégie CLLD opatrení 
IROP MAS ŠAFRÁN

Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho roz-
voja
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita:  5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií 
miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ:  5.1.1 –  Zvýšenie zamestnanosti na miestnej 
úrovni  podporou podnikania a inovácií   
5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi roz-
vojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo 
verejných infraštruktúrach
Kód výzvy:   IROP-PO5-SC511/512-2018-28
Kód žiadosti o NFP:  NFP302050Q181
Trvanie projektu: 2018 – 2023
Cieľ projektu: Implementácia stratégie CLLD v rámci investičnej 
priority Integrovaného regionálneho operačného programu 

Celkové oprávnené výdavky projektu:  472 775,37 €
Požadovaná výška NFP:                          449 136,60 €

• Názov projektu:
Animačné a propagačné aktivity MAS ŠAFRÁN

Operačný program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-
2020
Spolufinancovaný fondom: EPFRV – Európsky poľnohosp. 
fond pre rozvoj vidieka
Kód výzvy: 27/PRV/2018
Kód žiadosti o NFP: NFP309190P012
Trvanie projektu: 2018 – 2023
Cieľ projektu: Zabezpečenie efektívneho riadenia implementá-
cie Stratégie CLLD – Rozvoj Šafránu – naša priorita a animácie 
územia MAS ŠAFRÁN
Aktivity: vydanie informačného časopisu Listy Šafránu pre 
obyvateľov územia MAS ŠAFRÁN, vydanie informačného bul-
letinu o území MAS ŠAFRÁN, výroba propagačných materiálov 
a menších tlačovín, účasť na výstavách, informačné tématické 
semináre pre jednotlivé skupiny obyvateľov MAS ŠAFRÁN

Celkové oprávnené výdavky projektu:    74 000,00 €
Požadovaná výška NFP:                           74 000,00 €

Občasník „Listy Šafránu“ v rámci implementácie Stratégie CLLD: „Rozvoj Šafránu – Naša priorita“ vydáva MAS ŠAFRÁN.
• Sídlo: Šarišská Trstená 42, 082 14 Pušovce • Kontakt: kancelaria.massafran@gmail.com, 0914 331 242  • Redakčná rada: Mgr. Natália Maťašová, 
Mgr. Lenka Smetanková, Mgr. Simona Antolová • Grafická úprava: Dávid Hanzely, Design a tlač: PETIMA, s.r.o. • Náklad: 5 500ks •Neprešlo jazykovou 
úpravou. • Nepredajné. • Výtlačok zdarma. 

„Najkrajšia fotografia z územia MAS 2018“ 

Tak ako po minulé roky, MAS ŠAFRÁN sa aj tentoraz zapoji-
la do súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2018“, ktorú 
každoročne vyhlasuje centrálna jednotka Národnej siete rozvoja 
vidieka v Nitre. Do súťaže sme zaslali fotografie v šiestich kate-
góriách: Naša príroda, Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše naj, 
Život v našej MAS a Naše kroje.

Križovatka obchodných ciest, autor: Vladimír Krivák, III.miesto


