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EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne

a investičné fondy

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.
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Dňa 26. augusta 2021 sa v priestoroch MAS v Šarišskej Trstenej konalo 
stretnutie starostov členských obcí MAS. Stretnutie malo informačný cha-
rakter, prítomní sa dozvedeli o  aktuálnej situácii v MAS, o stave imple-
mentácie všetkých opatrení, pripravovaných výzvach a  činnosti kancelárie. 
Vzhľadom na veľmi dlhé procesy vyhodnocovania projektov na úrovni ria-
diacich orgánov boli namieste otázky starostov k vývoju aktuálnej situácie, 
z ktorých bolo cítiť obavy. 

ČINNOSŤ MAS

Pre lepšie pochopenie nevyhnut-
ných procesov boli účastníkom 
jednoduchým spôsobom graficky 

znázornené postupy konaní, ktoré ma-
pujú cestu od napísania, resp. podania 
žiadosti o nenávratný finančný prí-
spevok až po jeho úspešné ukončenie. 
Môžeme konštatovať, že to nie je ľahká 
cesta, ale veríme, že spoločným úsilím 

dotiahneme všetky procesy do zdarné-
ho konca. 

Na stretnutí starostov sme tiež priví-
tali vzácnych hostí z Poľska, ktorých do-
prevádzal starosta obce Osikov Ing. Jozef 
Kvokačka, PhD. Ich cieľom bolo informo-
vať prítomných starostov o projekte “Via 
Carpatia”. Pani Dorota Chilik, starostka 
Gminy Miesce Piastowe informovala 
o tom, že rýchlostná cesta R4 naprieč 
východným Slovenskom má byť súčas-
ťou medzinárodného cestného koridoru 
Via Carpatia. Kým Maďari a Poliaci svo-
je časti trasy dokončujú, na Slovensku 
príprava a výstavba značne zaostáva. 
Vzhľadom u skutočnosti, že táto trasa 
sa bude priamo dotýkať niektorých obcí 
MAS ŠAFRÁN, bude dôležité aktívne 
spolupracovať pri hľadaní riešení a pre-
sadzovaní takých opatrení, ktoré umož-
nia realizovať výstavbu cesty čo najskôr. 
Veríme, že sa to podarí a naše obce, ktoré 
sa nachádzajú na hlavných dopravných 
ťahoch si budú môcť vydýchnuť. N.M.

STRETNUTIE STAROSTOV ČLENSKÝCH OBCÍ MAS ŠAFRÁN

Rokovanie Výkonného výboru v novembri 2021

Stretnutie starostov členských obcí MAS

Proces hodnotenia žiadostí v IROPe «Pani Dorota Chilik, starostka Gminy Miesce Piastowe

Výkonný výbor pravidelne zasadá a rieši dôležité záležitosti týkajúce sa chodu a činností MAS ŠAFRÁN.
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NAŠA MASKA

POSLANÍM NS MAS SR JE 
PREDOVŠETKÝM:
 » združovať miestne akčné skupi-
ny (ďalej MAS), verejno-súkromné 
partnerstvá (ďalej VSP) pracujúce na 
princípoch prístupu LEADER/CLLD 
a odborníkov pôsobiacich v oblasti re-
gionálneho rozvoja (ďalej ORR)

 » reprezentovať a zastupovať členov:
na národnej úrovni voči štátnym 

inštitúciám a nimi zriadeným sub-
jektom, ako aj ďalším organizáciám 
a subjektom verejného aj súkromné-
ho sektora, 

na nadnárodnej úrovni vo vzťahu 
k orgánom EÚ konajúcim v záleži-
tostiach programu LEADER, CLLD 
a rozvoja vidieka a k organizáciám 
a subjektom pracujúcim v intenci-
ách Iniciatívy LEADER a vo vzťahu 
k ostatným partnerom, inštitúciám 
a úradom;

 » spolupracovať a komunikovať:
 s riadiacim a platobným orgánom pre 

Program rozvoja vidieka SR a IROP,
 s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR,
 so štátnou správou a samosprávou SR,
 s organizáciami pracujúcimi v oblasti 

rozvoja vidieka,
 s finančnými ústavmi,
na medzinárodnej úrovni s prísluš-

nými inštitúciami EÚ,
 s medzinárodnými inštitúciami zao-

berajúcimi sa problematikou rozvoja 
vidieka, prístupom LEADER/CLLD 
a finančnými mechanizmami EÚ;

 propagovať a medializovať NS MAS SR 
všetkými dostupnými prostriedkami.

NS MAS SR má v súlade so stanovami 
kreované Predsedníctvo, predsedu a 3 
podpredsedov, 4 pracovné skupiny – Ad-
vokačná, Leader 21+, Regionálna značka 
a medializácia a PR a Kontrolnú komisiu. 

Najvyšším orgánom je Valné zhromažde-
nie. Všetky aktuálne informácie o činnosti 
NS MAS nájdete na FB Národná sieť MAS 
a na web stránke www.sietmas.sk. 

Spracovala: Ing. Daniela Bednárová, 
manažérka MAS Topoľa

Radi fotografujete a chceli by 
ste to zdieľať so svetom? Fo-
títe krásy prírody vo Vašom 

bezprostrednom okolí, vo Vašej obci? 
Alebo sa vo Vašom domácom archíve 
nachádzajú jedinečné historické fo-
tografie, ktoré by stálo za to ukázať? 
Ak ste na niektorú z otázok odpo-

vedali áno, staňte sa spoluautorom 
spoločnej „Šafránovskej publikácie“, 
ktorú začneme pripravovať v roku 
2022.

Ak máte záujem, neváhajte nás 
kontaktovať e-mailom na: kancelaria.
massafran@gmail.com alebo telefo-
nicky: +421 914 331 242 

VÝZVA

ZBER FOTOGRAFIÍ 
DO PRIPRAVOVANEJ 
PUBLIKÁCIE 
O PRÍRODNÝCH, 
HISTORICKÝCH 
A INÝCH 
ZAUJÍMAVOSTIACH 
Z ÚZEMIA ŠAFRÁNU

PREDSTAVUJEME VÁM ZDRUŽENIE NÁRODNÁ SIEŤ MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY (NS MAS SR)

Národná Sieť Miestnych Akčných 
Skupín Slovenskej Republiky je 
jedinou stavovskou organizáciou 
a záujmovým združením miest-
nych akčných skupín, verejno-
-súkromných partnerstiev a od-
borníkov na regionálny rozvoj 
s celoslovenskou pôsobnosťou. 
Voči riadiacim orgánom, minister-
stvám, samosprávam či orgánom 
Európskej únie zastupuje aktuálne 
svojich 67 členov už od roku 2011. 
Prešovský kraj zastupuje v NS 
MAS SR celkom 13 členov - miest-
nych akčných skupín, ku ktorým 
patrí aj MAS ŠAFRÁN.

Valné zhromaždenie NS MAS SR
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Zmietame sa v spoločenskom chaose 
plnom neistoty, a hoci si aktuálna si-
tuácia vypýtala svoju daň, pokračuje-

me v práci a v implementácii našej nastave-
nej stratégie. Z dôvodu poddimenzovaných 
personálnych kapacít na PPA dochádza 
k tomu, že procesy kontrol a vyhodnocova-
nia projektov zaostávajú. Pre Vašu predsta-

vu, žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
(ŽoNFP) boli na MAS doručené 31.10.2019. 
Po prijatí ŽoNFP prebiehala na MAS admi-
nistratívna kontrola, odborné hodnotenie 
a všetky spisy boli zaslané na kontrolu PPA. 
Rozhodnutia o schválené príspevku boli vy-
dávané od júna tohto roku. V prípade, ak by 
ste sa chceli o daných procesoch dozvedieť 
viac, kontaktujte nás mailom na kancelaria.
massafran@gmail.com alebo telefonicky 
na +421 914 331 242.

Prvou lastovičkou je už zrealizovaný 
projekt v obci Ľubotice. Obec sa rozhodla 
realizovať projekt „Rekonštrukcia mosta 
na ul. Šalgovickej v Ľuboticiach“ po poda-
ní ŽoNFP, čo jej podmienky výzvy umož-
ňujú. Obec Ľubotice po podpísaní zmluvy 
o NFP a kontrole verejného obstarávania 
na PPA pristúpi k žiadosti o platbu na 
preplatenie finančných zdrojov, ktoré na 
realizáciu projektu vynaložila. N.M.

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA

PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA SCHVÁLILA PROJEKTY V OBECNÝCH OPATRENIACH!

Vzhľadom na ťažkú spoločenskú situáciu, prechádzame náročným obdobím 
aj vo svojej práci, ktorej výsledky sú priamo napojené a závislé na činnosti 
riadiacich orgánov. Mnohí sa pýtate, robí sa vôbec niečo? Budú obce realizo-
vať svoje projektové zámery? Čo sa deje? Ako sa vyvíja situácia v našej MAS? 

Aktuálny stav vyhodnocovania projektov v našej MAS je nasledovný:

Obec Názov projektu Schválená 
suma Stav projektu

Opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane 
investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Obec Chmeľovec Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Chmeľovec 21 914,24 € Rozhodnutie PPA o schválení

Obec Ľubotice Rekonštrukcia mosta na ul. Šalgovickej v Ľuboticiach 22 276,22 €
Rozhodnutie PPA o schválení

Projekt je zrealizovaný

Obec Lipníky Lipníky parkovisko pri MŠ 21 998,06 € Rozhodnutie PPA o schválení

Obec Vyšná 
Šebastová

Rekonštrukcia spojovacieho chodníka „Centrum obce – 
Záhumnie a zastávka MHD“ 22 200,00 € Rozhodnutie PPA o schválení

Obec Nemcovce Nemcovce - rekonštrukcia chodníka 22 840,82 € Rozhodnutie PPA o schválení

Obec Lada Lada - Rekonštrukcia chodníkov v miestnej časti „Sklady“ 
– CH5, CH6 21 996,49 €

Rozhodnutie PPA o schválení

Obec nebude realizovať tento projekt

Opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo 
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 

Obec Čelovce Amfiteáter v obci Čelovce 26 675,06 € Zmluva o NFP

Obec Teriakovce Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce 25 998,99 € Zmluva o NFP

Opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na 
verejné využitie

Obec Kapušany Náučný chodník - Velikáni kapušianskych dejín 4 980,00 € Rozhodnutie PPA o schválení

Obec Chmeľov Informačné tabule a smerovníky k turistickým cieľom 4 896,00 € Rozhodnutie PPA o schválení

„Rekonštrukcia mosta na ul. Šalgovickej v Ľuboticiach“
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PRIPRAVOVANÉ VÝZVY V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA

Opatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Oprávnené 
činnosti

 investície  súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/
rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie 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; 
 investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých 

skládok odpadov resp. opusteného odpadu; 
 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre 

podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod
 investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb. 

Oprávnení 
žiadatelia

 obce vo vidieckych oblastiach  zahrnuté do územia MAS ŠAFRÁN
 združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 vrátane).

Minimálna výška 
príspevku: 
10 000 EUR

Maximálna výška 
príspevku:
100 000 EUR

Výška zvyšnej alokácie 
na opatrenie:
107 325,95 EUR

Predpokladaný termín 
vyhlásenia výzvy: 
15.12. 2021

Predpokladaný termín 
ukončenia výzvy:
10.03.2022

Opatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov 
vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 

Oprávnené 
činnosti

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

Oprávnení 
žiadatelia

 obce vo vidieckych oblastiach  zahrnuté do územia MAS ŠAFRÁN
 združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 vrátane).

Minimálna výška 
príspevku: 
10 000 EUR

Maximálna výška 
príspevku:
100 000 EUR

Výška zvyšnej alokácie na 
opatrenie:
88 770,66 EUR

Predpokladaný termín 
vyhlásenia výzvy:
nie je stanovený

Predpokladaný termín 
ukončenia výzvy:
nie je stanovený

Opatrenie 6.1 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Oprávnené 
činnosti

Oprávnené projekty sú projekty zamerané na začatie podnikateľskej činnosti a rozvoj poľnohospodárskych podnikov 
mladých poľnohospodárov
Oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu zameraného na začatie podnikateľskej 
činnosti mladého poľnohospodára v oblasti živočíšnej a/alebo rastlinnej výroby.

Oprávnení 
žiadatelia

Akciová spoločnosť, Družstvo, Európska spoločnosť, Európske družstvo, Komanditná spoločnosť, Podnikateľ-fyzická osoba-
nezapísaná v OR-podnikajúca súčasne ako SHR,  Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaná v OR-podnikajúca súčasne ako SHR, 
Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri, Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri, 
Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri, Spoločnosť s ručením obmedzeným, Verejná obchodná 
spoločnosť, Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 

Výška príspevku 
paušálne:
50 000 EUR

Výška zvyšnej alokácie na 
opatrenie:
100 000 EUR

Predpokladaný termín 
vyhlásenia výzvy:
Nie je stanovený

Predpokladaný termín 
ukončenia výzvy:
Nie je stanovený

Opatrenie 6.3 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov 

Oprávnené 
činnosti

Oprávnené projekty zamerané na rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu.

Oprávnení 
žiadatelia

Akciová spoločnosť, Družstvo, Európska spoločnosť, Európske družstvo, Komanditná spoločnosť, Podnikateľ-fyzická osoba-
nezapísaná  v OR-podnikajúca súčasne ako SHR,  Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaná v OR-podnikajúca súčasne ako SHR, 
Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri, Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri, 
Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri, Spoločnosť s ručením obmedzeným, Verejná obchodná 
spoločnosť, Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 

Výška príspevku 
paušálne:
15 000 EUR

Výška zvyšnej alokácie na 
opatrenie:
45 000 EUR

Predpokladaný termín 
vyhlásenia výzvy:
Nie je stanovený

Predpokladaný termín 
ukončenia výzvy:
Nie je stanovený

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK!

MAS ŠAFRÁN pripravuje pre potenciálnych žiadateľov v rámci opatrení z Programu rozvoja vidieka vyhlásiť 4 výzvy na zo-
statkové zdroje, z toho 1 ešte v decembri tohto roku a 3 v roku 2022. Detailné znenia výziev spolu s povinnými prílohami 
budú uverejnené na našom webovom sídle www.massafran.sk. Pozrite si nasledovný plánovaný harmonogram výziev:
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IROP (INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM)

PODPORÍME PODNIKANIE A INOVÁCIE VO VÝROBE A SLUŽBÁCH!

AKTUALIZOVALI SME VÝZVU PRE PODNIKATEĽOV 
NA ÚZEMÍ MAS ŠAFRÁN!

AKTIVITA A1
PODPORA PODNIKANIA A INOVÁCIÍ

OPRÁVNENÝMI ŽIADATEĽMI SÚ:
1. fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.: osoby zapísané v ob-
chodnom registri,

2. osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živ-
nostenského oprávnenia

INDIKATÍVNA VÝŠKA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ALOKOVANÝCH NA 
VÝZVU PREDSTAVUJE 
352 031,90 EUR

MINIMÁLNA VÝŠKA PRÍSPEVKU:
5 000,00 EUR
MAXIMÁLNA VÝŠKA PRÍSPEVKU: 
100 000,00 EUR

Príspevok na financovanie projektu je poskytovaný maximálne vo výške 55 %. 
Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 45%.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY VÝZVY SÚ: 
021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vo výške 

obstarávacej ceny
023 - Dopravné prostriedky 
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok vo výške obstarávacej ceny
518 - ostatné služby

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU:
Počet vytvorených pracovných miest
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové alebo počet produktov, 

ktoré sú nové pre trh
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora

Uzávierka XVI. hodnotiaceho kola na podávanie žiadostí o príspevok (ŽoPr) je 
2.1.2022, dátumy nasledujúcich uzávierok: 1.3.2022, 2.5.2022.
Všetky potrebné informácie, kompletné znenie výzvy spolu s povinný-
mi prílohami nájdete tu: https://www.massafran.sk/vyzvy-irop-rok-2021/
irop-clld-q181-511-001-aktualizacia-c-1/

www.massafran.sk 
kancelaria.massafran@gmail.com 
mobil: +421 914 331 242

Sídlo: 
MAS ŠAFRÁN, Šarišská Trstená 42, 082 14 Pušovce
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IROP

- budovanie verejných vodovodov, 
okrem prípadov ich súbežnej výstav-
by s výstavbou verejnej kanalizácie 
v aglomeráciách do 2 000 EO podľa 
aktualizovaného Národného progra-
mu SR pre vykonávanie smernice Rady
91/271/EHS

MAS ŠAFRÁN dňa 19.7.2021 uzatvorila 
XII. Kolo výzvy na predkladanie žiadostí 
o príspevok a prijala 2 žiadosti. Ďalšie 2 
žiadosti prijala MAS dňa 19.9.2021, keď 
uzavrela XIV. hodnotiace kolo. 

Aktuálny stav vyhodnocovania projek-
tov v uvedenom opatrení je nasledovný:

Vzhľadom ku skutočnosti, že 1 obec 
späťvzala svoju žiadosť a bolo ukončené 
konanie o výbere ŽoPr, celková alokácia 
nebola dočerpaná a preto výzva ostáva 
otvorená až do jej úplného vyčerpania. 
Zvyšná alokácia na predkladanie žiadostí 
o príspevok je: 24 662,17 EUR. N.M.

MAS ŠAFRÁN PODPORÍ V RÁMCI IROPu VÝSTAVBU VEREJNÝCH VODOVODOV

Cieľom opatrenia B 1.6 Budovanie verejných vodovodov v rámci našej straté-
gie CLLD: „Rozvoj Šafránu – naša priorita“  je dobudovať chýbajúcu infraštruk-
túru na území MAS Šafrán v súlade s historicko – kultúrnymi charakteristika-
mi územia. Ide o rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti F1. Verejný vodovod.
Popis oprávnenej aktivity:

Obec Názov projektu Žiadaná suma Stav projektu

Obec Ruská Nová Ves Rozšírenie vodovodu v obci Ruská Nová Ves – 1. Etapa – 
Vodovod – Vetva V2 24 254,11 EUR Oznámenie o neschválení ŽoPr 

z dôvodu späťvzatia žiadosti

Obec Pušovce Pušovce – predĺženie vodovodu 23 326,76 EUR Oznámenie o schválení ŽoPr

Obec Demjata Demjata – vodovod, I. etapa 25 295,65 EUR Administratívna kontrola ŽoPr

Obec Proč Proč - verejný vodovod (2. etapa) - objekt armatúrna 
šachta 23 820,12 EUR Administratívna kontrola ŽoPr

MAS Sekčov – Topľa so síd-
lom v obci Raslavice združuje 
spolu 27 obcí, podnikateľské 

subjekty a zástupcov občianskeho 
sektora pôsobiacich na svojom úze-
mí. Dňa 11.11.2020 vyhlásila výzvu 
pre podnikateľský sektor na podporu 
a zvýšenie zamestnanosti na miestnej 
úrovni podporou podnikania a inovácií. 
K 12/2021 boli do kancelárie doručené 
4 žiadosti o príspevok v celkovej hod-
note 474 188€, pričom hodnota žiada-
ného príspevku predstavuje 255 968€. 
Všetky štyri podnikateľské subjekty 
aktuálne už svoje projekty realizujú 
s cieľom vytvoriť minimálne 1 pracov-
né miesto a nový produkt či službu. 
Uvedené si naplánovali dosiahnuť: 

nákupom inovatívnych technológií 
(CNC stroja a stavebnými úprava-
mi priestorov firmy pre inštalovanie 
stroja), 

 zakúpením špecifického zariadenia 
(malého žeriavu, prepravného vozidla 

s vozíkom a ďalších nevyhnutných 
komponentov),

obstaraním technologického vybave-
nia dielne pre opravy a údržbu moto-
rových vozidiel (osobných aj náklad-
ných),

obstaraním technológie pre výrobu 
drevených väzníkov. 

Spracovala: Mgr. Lenka Smetanková

INŠPIROVAŤ SA MÔŽEME AJ V SUSEDNEJ MAS-ke MAS SEKČOV TOPĽA
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ČO JE NOVÉ V ŠAFRÁNE

Ako uvádza Ján Kožlej, staros-
ta obce Čelovce, obec schválila 
Územným plánom obce Čelov-

ce funkčnú plochu pre in-
dividuálnu bytovú výstav-
bu rodinných domov (ďalej 
IBV RD) v lokalite Záhum-
nie. IBV RD sa v roku 2021 
v danej lokalite krásne roz-
behla. Aj napriek pandémii 
COVID-19 pribúdajú nové 
rodinné domy a s nimi aj noví občania 
prichádzajú do obce, čo ako starosta 
môžem byť len rád. V danej lokalite je 
už vydané Územné rozhodnutie na vý-

stavbu miestnej-obecnej komunikácie. 
Taktiež je spracovaný Geometrický plán 
cesty v uvedenej lokalite, ktorá bude 

ako prístupová cesta pre IBV 
k RD. Cesta je v správe SPF 
SR a obec ju získa na základe 
Územného plánu bezplatným 
prevodom do vlastníctva obce. 
V lokalite Záhumnie pre IBV 
RD, sa už môže stavať a nič 
nebráni tomu, aby tu bolo vy-

dané Stavebné povolenie na výstavbu 
75 rodinných domov, čo hodnotím ako 
dobrú a pozitívnu správu pre budúci de-
mograficky vývoj obce Čelovce. 

DEDINKY NA NAŠOM ÚZEMÍ SÚ  
SKVELÝM MIESTOM PRE ŽIVOT!

Územie Šafránu je veľmi rozmanité, nachádzame sa v blízkosti okresného 
mesta a zároveň sa naše obce môžu pýšiť krásnou prírodou s vlastnými špe-
cifikami. Naše obce sa tak stávajú miestom, kde si svoj domov nachádza čoraz 
viac ľudí z mesta a okolia. Veď posúďte sami, v tomto vydaní občasníka Vám 
predstavujeme obce Čelovce a Trnkov, ktorých počet obyvateľov v blízkej bu-
dúcnosti bude mať stúpajúcu tendenciu.  

Obec Čelovce

Obec Podhorany v mesiaci no-
vember slávnostne otvorila 
nový Klub dôchodcov. Otvo-

renia sa zúčastnila aj Ing. Svetlana 
Pavlovičová, regionálna metodička/
koordinátorka pre Prešovský sa-
mosprávny kraj, ktorá pripomenula 
potrebu začlenenia seniorov do ko-
munity. 

Sú našou súčasťou a históriou zá-
roveň. Klub dôchodcov seniorov za-
bezpečí okrem iného aj pomoc pri vy-
bavovaní úradných vecí, či pomoc pri 
vyzdvihnutí liekov. Spolu so ZŠ v Pod-
horanoch vytvoria spoločnú komuni-
tu a budú sa podieľať na spoločných 
projektoch. Ľubica Potocká

V obci Trnkov si 52 rodín nájde 
nový domov v štyroch bytových 
domoch, ktoré tu investorsky vy-

rástli od 10/2019 do 12/2021. V súbe-
hu s touto výstavbou vznikla nová čis-
tička odpadových vôd, ktorá má slúžiť 
všetkým obyvateľom obce, zokruhova-
nie NN siete a nové cestné prepojenie 
miestnou komunikáciou. Bolo tiež rozší-
rené verejné osvetlenie v obci, rozvody 
vody a plynu. Tieto benefity využijú ďalší 
obyvatelia obce v prospech individuál-
nej výstavby. Realizácia celého projektu 
je vnímaná a hodnotená veľmi dobre. 
Pozývame Vás týmto pre inšpiráciu do 
obce Trnkov. Emília Ballarinová

Obec Trnkov

KLUB DÔCHODCOV 
V PODHORANOCH

Foto: Ján Kožlej

Foto: Archív obce Podhorany
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Foto: JUDr. Ján Onofrej
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ZACHOVAJME A OCHRÁŇME DEDIČSTVO OTCOV

MARTIN RUŽBARSKÝ
Martin patrí bezpochyby medzi najzaujímavejších 
ľudí, ktorých na našom území máme čo sa profe-
sionálneho zamerania týka. 
Ale poďme postupne. Po absolvovaní Stredného 
odborného učilišťa strojárskeho v odbore Obrába-
nie kovov odpracoval Martin skoro 30 rokov v rôz-
nych strojárskych podnikoch a firmách. Už popri 
štúdiu začal vyrábať repliky starých zbraní. Po-
čas zamestnaní sa vo svojom voľnom čase začal 
intenzívnejšie venovať výrobe ochranných zbrojí, 
kožených, plátenných a kovových (krúžkové drôtené košele). Ako 20 ročný sa 
dostal prvýkrát do kontaktu so šermiarmi na dobovom sprievode v Košiciach, 
ktorý ho natoľko očaril, že začal uvažovať o vstupe do šermiarskej skupiny. 
Po absolvovaní vojenskej základnej služby mu tak nič nestálo v ceste a začal 
šermovať v skupine „Krásnohorskí zbrojnoši“.

Stratégia rozvoja cestovného 
ruchu na Kapušianskom hrade 
sa zameriava na zachovanie 

„genius loci“ Kapušianskeho hradu 
a zároveň na podporu zážitkového 
turizmu. Pribudli originálne tematické 
prvky drobnej turistickej infraštruktú-
ry, bola doplnená expozícia v klenbo-
vej miestnosti, s vytvorením priesto-
ru na komorné podujatia. Bonusom je 
nahovorená prísaha hradných sluhov 
a poučenia pre hradnú stráž a drábov. 
Tieto poučenia sa našli pri výskume 
budapeštianskeho archívu Kapyov-
cov, pochádzajú zo 17. storočia. 

Čerešničkou na torte v roku 2021 
je virtuálna realita, ktorá nám umož-
ňuje predstaviť si hrad pred jeho 
vypálením v roku 1715 – virtuál-
na realita je spracovaná na základe 
vedeckých poznatkov. Prostredníc-
tvom virtuálnych okuliarov dostup-
ných počas hradnej sezóny v správ-
covskom objekte sa návštevník 
doslova prenesie o tristo rokov späť. 
Na ďalších vychytávkach sa pracuje. 
Teší nás, že naše predstavy a pred-
tým možno nereálne zámery a ciele 
dostávajú konkrétnu podobu. Ďaku-
jeme všetkým skvelým ľuďom, ktorí 
nám pritom pomáhajú. 

Spracovala: Mgr. Mária Majirská, 
Referát strategického rozvoja 

OcÚ Kapušany

V roku 1997 založil spolu s ďalšími 
štyrmi nadšencami OZ Spolok ša-
rišských šermiarov SARUS (pozn. 

SARUS znamená v preklade región Šariš 
v latinčine), v ktorom Martin pôsobí ako 
štatutár už 24 rokov. Počas tohto obdo-
bia sa v spolku vystriedalo približne 200 
členov, hlavne z radov stredoškolákov 
a vysokoškolákov. 

Keďže bolo potrebné družinu obliecť 
do zbroji, začal Martin vyrábať zbroje 
a zbrane, podklady pre ne získaval z his-
torických kníh a múzeí. Svoju prácu od-
vádzal aj pre iné šermiarske skupiny.

SARUS sa počas doby pôsobenia zú-
častňoval na kultúrnych a spoločenských 
podujatiach na domácej a dokonca za-
hraničnej pôde. (napr. Dobývanie hra-
dov a miest a pod.). Združenie začalo vo 
vlastnej réžii organizovať Trojičný jarmok 
historického šermu a remesiel v Prešove.

Po absolvovaní rôznych škôl šermu 
SARUS začal spolupracovať s majstrom 
Petrom Kozom, uznávaným majstrom 
historického šermu v Európe a spolu 
s jeho skupinou sa pravidelne zúčastňo-

val festivalov šermu v Taliansku, Nemec-
ku, Dánsku a Rakúsku.

V auguste 2021 sa Martin rozhodol začať 
podnikať ako remeselník v oblasti kovo-
výroby. Zaoberá sa nielen výrobou zbraní 
a brnení, ale svoje umelecké cítenie vie pre-
taviť do výroby brán, plotov, zábradlí – jed-
noducho všetkého, podľa priania zákazníka.  
Okrem kovu Martin vie pracovať aj s dre-
vom, kožou a rôznymi inými materiálmi. 
 Jeho prácu si môžete na vlastné oči pozrieť 
v priestoroch Kapušianskeho hradu, kde 
sú umiestnené brnenia v životnej veľkosti 
a miniatúry obliehacích strojov. N.M.

NOVINKY 
NA KAPUŠIANSKOM 

HRADE

MEDAILÓNIK – KEĎ SA HISTÓRIA STANE VÁŠŇOU

VEDELI STE?
» Váha drôtenej košele sa pohybuje 

od 12 do 16 kg
» Obojručný meč váži 5 až 7 kg
» Prilba na hlavu váži 2 kg
» Celková zbroj váži od 25 až 40 kg
» Výroba kompletného brnenia trvá 

cca 500 až 700 hodín (závisí to sa-
mozrejme od modelu a vzorkovania) 
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Foto: Mária Majirská

Foto: Peter Germuška
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VČELÁRSTVO NA ÚZEMÍ MAS

V prírode poznáme dva zdroje suro-
vín, z ktorých včely tvoria med, sú 
to nektár a medovica.

Podľa pôvodu zdroja vyplýva aj delenie 
medov na medy kvetové (svetlé) a me-
dovicové (tmavé).

NEKTÁR je sladkastá tekutina s jem-
nou prírodnou arómou vylučovaná 
bunkami  kvetových alebo mimokveto-
vých nektárií, vyskytujúcich sa najmä 
u hmyzomilných rastlín. Tu je potreb-
né zdôrazniť, že naše najdôležitejšie 
poľnohospodárske plodiny sú z väčšej 
časti práve hmyzomilné. Sú to plodi-
ny, ktoré sa bez hmyzu nemôžu úplne 
opeliť, čo sa prirodzene odzrkadľuje aj 
na ich úrode. Peľ týchto rastlín sa totiž 
nemôže dostať na bliznu vetrom, ako 
je to napr. pri obilí, ale ho musí preniesť 
hmyz. Spomedzi hmyzu je práve včela 
najdôležitejším opeľovačom, opeľuje až 
okolo 80% týchto rastlín.  Pri opeľova-
cej činnosti včiel je zaujímavé ešte to, že 
včela spravidla zostáva verná kvetom 
jedného druhu, navštevuje tieto rastli-
ny dovtedy pokiaľ jej poskytujú nektár 
alebo peľ.

MEDOVICA je sladká hustá tekutina 
nachádzajúca sa na povrchu listov a ih-
ličia drevín; táto je výlučkom voškovité-
ho hmyzu ako sú méry, vošky, červce, 
puklice a iné. Vošky vyciciavajú rastlinnú 
šťavu z listov alebo ihličia stromov a pre 
svoju potrebu zužitkujú iba bielkovinu. 
Zbytok šťavy veľmi bohatej na cukry 
vylučujú vo forme kvapiek na listy alebo 
ihličie. A práve tieto kvapky zberajú včely 
ako medovicu.

A AKO V PRAXI VYZERÁ TVORBA 
MEDU VČELOU?
Z úľa do prírody vyletí včela, je to včela, 
ktorá svojím vekom dospela k samo-
statnej práci vo voľnej prírode. Včela 
získava nektár alebo medovicu pomo-
cou cuciaka a napĺňa ním svoj medný 
vačok, ktorý predstavuje rozšírenie za-

žívacej trubice pred žalúdkom. Len pre 
zaujímavosť možno uviesť, že k napl-
neniu medného vačku veľkosti špen-
dlikovej hlavičky musí včela navštíviť 
asi tisíc kvetov. Už pri tomto prvom 
kontakte s nazbieraným materiálom 
prevádza včela dve dôležité činnosti. 
Pri zbere pridáva k nektáru alebo me-
dovici výmešky vlastných hltanových 
žliaz. Tieto výmešky obsahujú enzýmy. 
Enzýmy sú látky, ktoré naštartujú ďal-
šie chemické reakcie, pomocou ktorých 
dochádza k štiepeniu nevstrebateľných 
zložitých cukrov na vstrebateľné jed-
noduché cukry. Tým sa začína proces 
dozrievania medu. Druhá činnosť bola 
objavená iba nedávno. Spočíva v tom, 
že včela aktívne odfiltrováva škodli-
vé látky z nazbieraného nektáru. Môže 
ísť o zbytky pesticídov, ťažkých kovov, 
rezíduí najrôznejších škodlivín. Včely to 
nerobia s úmyslom, aby ochránili člove-
ka, ale snažia sa priniesť do úľa potra-
vinu na ktorej prežijú zimu a vychovajú 
novú generáciu včiel.

Po návrate do úľa včela lietavka odo-
vzdáva svoj prínos, tzv. sladinu úľovým 
včelám. Túto donesenú kvapku si včely 
navzájom predavajú a tým ju obohacu-
jú o ďalšie výmešky svojich hltanových 
žliaz a hlavne z nej odparujú vodu. Po 
odparení dostatočného množstva vody 
môžeme už hovoriť o premene nektáru-
-sladiny na med. Med následne včely po 
kvapôčkách ukladajú do voskových plas-
tov, kde po zaviečkovaní buniek dozrieva 
ešte 3 – 4 týždne.

MED A ZDRAVIE
Liečivé účinky medu ako prírodného lie-
čivého produktu: prevencia pred cho-
robami, na rany, vredy predkolenia, po-
páleniny, pri prechladnutí, ochoreniach 
dýchacích ciest, pri žalúdočných vredoch, 
pri problémoch s dvanástnikom, pri ne-
spavosti, pri ochorení pečene a žlčníka, 
pri žltačke, pri chudokrvnosti, pri pálení 
záhy, pri zápche, pri poruchách trávenia 
a precitlivenia nervov, na vysoký krvný 
tlak, rekonvalescencii po rôznych choro-
bách, proti peľovým alergiám.

Medovicový med obsahuje silice, 
a preto je odporúčaný  pri ochorení dý-
chacích ciest. Kvetový med obsahuje 
malé množstvo peľových zŕn, a preto je 
odporúčaný na liečbu alergikov na peľ, 
ktorí sú alergickí na peľ v prašnej forme. 
Je však dokázané, že jeho jedením v ma-
lom množstve telo reaguje vytváraním 
obranných látok proti alergii. Takže sa 
odporúča užívať kvetový med z lokál-
nych zdrojov od včelára, kde žijeme.

Med prispieva k zdarnému vývoju detí. 
Vhodný je aj pre tehotné ženy. Zvyšuje 
prirodzenú odolnosť organizmu, ovplyv-
ňuje krvný obeh a posilňuje nervovú sú-
stavu.

Med má pH stredne kyslé v rozmedzí 
3,5-4 pH. Má protizápalové účinky a pre-
to je vhodný na natieranie rán pre rýchle 
zahojenie.

AKO SPOZNAŤ KVALITNÝ MED?
Nie každý pozná včelára, od ktorého by 
si mohol zakúpiť kvalitný med, preto je 
dôležité všímať si niekoľko základných 
znakov medu:
med sa v pohári musí prelievať pomaly, 

inak obsahuje veľa vody a je nekvalitný
pri otočení pohára dolu viečkom sa vy-

tvorí vzduchová bublina, ktorá sa po-
maly hýbe

med by mal byť hustý, čo vidíte, keď 
ho si naberiete na lyžičku – steká z nej 
pomaly

Najznámejším zo včelích produktov bol a doteraz je med, ktorý je včelám odo-
beraný od prvopočiatkov včelárenia.
V európskom potravinovom zákonodarstve sa med definuje ako potravina prí-
rodného sacharidového charakteru, ktorá je vytvorená spoločenstvom včiel 
(včely medonosnej) zberom sladkých štiav zo živých častí rastlín, ktoré včely 
pretvárajú, kombinujú a obohacujú svojimi špecifickými látkami, ukladajú, za-
husťujú a nechávajú zrieť v plástoch. 

O MEDE, AKO VZNIKÁ A PREČO JE PROSPEŠNÝ PRE ČLOVEKA...

»
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VČELÁRSTVO NA ÚZEMÍ MAS

1. Na vyprodukovanie necelého 0,5 kg 
medu musia včely medonosné nazbie-
rať nektár z dvoch miliónov kvetov.

2. Na vyprodukovanie takéhoto množ-
stva by jedna včela musela preletieť 
zhruba 145 000 km.

3. Priemerná včela za svoj život vypro-
dukuje 1/12 čajovej lyžičky medu.

4. Včela, počas jedného výletu z úľa na-
vštívi 50 až 100 kvetov.

5. Na svojej ceste za nektárom sa môže 
vzdialiť od úľa až 6 km, pričom môže 
letieť rýchlosťou až 15 km za hodinu.

6. Mozog včiel má oválny tvar a veľ-
kosť sezamového semienka. Včela 
má však pozoruhodnú schopnosť 
učiť sa a pamätať si veci. Napríklad 
je schopná robiť komplexné výpoč-
ty prekonanej vzdialenosti a efektív-
nosti hľadania potravy.

7. Včely navzájom komunikujú tan-
com.

8. Kolónia včiel pozostáva z 20 000 – 
60 000 včiel medonosných a jednej 
kráľovnej. Včely robotnice sú sami-
ce a žijú približne 6 týždňov, pričom 
vykonávajú všetkú prácu.

9. Včelia kráľovná môže žiť až 5 ro-
kov a je jedinou včelou, ktorá kladie 
vajíčka. Je najaktívnejšia v letných 
mesiacoch, keď musí mať úľ maxi-

málnu produktivitu. Denne nakladie 
až 2500 vajíčok.

10. Väčšie ako včely robotnice sú sam-
čeky včiel medonosných (tiež nazý-
vané trúdy). Nemajú žihadlo a nevy-
konávajú žiadnu prácu.

11. Med bol vždy považovaný za 
liek. Predpokladá sa, že pomáha so 
všetkým, od bolesti v krku a zaží-
vacích ťažkostí po kožné problémy 
a sennú nádchu.

12. Med má antiseptické vlastnosti a bol 
historicky používaný ako obväz na 
rany a na ošetrenie popálenín a po-
ranení.

13. Prírodné ovocné cukry v mede – fruk-
tóza a glukóza – sú v tele rýchlo strávi-
teľné. Preto športovci používajú med, 
ktorý im dodáva prirodzenú energiu. 

14. Včely vyrábajú med rovnakým spô-
sobom už 150 miliónov rokov.

15. Včela je jediný hmyz, ktorý produku-
je jedlo konzumované človekom.

16. Med má neuveriteľne dlhú trvácnosť. 
Archeológ, ktorý našiel v egyptskej 
hrobke 2000-ročnú nádobu medu, 
povedal, že med chutil stále dobre!

17. Zvuk včiel je zvuk vydávaný ich kríd-
lami, ktoré kmitajú rýchlosťou 11 
400 krát za minútu.

18. Keď včela nájde dobrý zdroj nektáru, 
letí späť do úľa a ukazuje svojim dru-
hom, kde sa tento zdroj nachádza, 
tancom, v ktorom ho lokalizuje podľa 
vzťahu k slnku a úľu. Toto je známe 
ako „kývavý tanec“.

19. Schopnosť medu priťahovať a udržať 
si vlhkosť ho predurčila k tomu, že sa 
už odpradávna používa na kozmetic-
ké účely. Med bol súčasťou každo-
denného rituálu krásy Kleopatry.

20. Med je neuveriteľne zdravý a obsa-
huje enzýmy, vitamíny, minerály. Je 
to jediné jedlo, ktoré obsahuje „pi-
nocembrín“, antioxidant spojený so 
zlepšením funkcie mozgu. 

Prehľad včelárov a včelstiev na 
území MAS ŠAFRÁN

Ob
ec

St
an

ov
iš

tia

po
če

t 
vč

el
st

ie
v

Čelovce 3 30

Demjata 2 22

Fulianka 4 108

Chmeľov 4 52

Chmeľovec 2 15

Kapušany 3 53

Lada 4 45

Lipníky 7 62

Ľubotice 6 67

Nemcovce 6 73

Okružná 2 24

Podhorany 4 73

Proč 2 12

Pušovce 1 5

Ruská Nová Ves 4 54

Šarišská Poruba 4 24

Šarišská Trstená 3 21

Teriakovce 4 60

Trnkov 3 63

Tulčík 5 81

Vyšná Šebastová 5 42

Zlatá Baňa 2 20

na to, aby med vydržal nepotrebuje 
žiadne konzervanty, jeho absolútne 
prirodzeným procesom je kryštalizá-
cia, naopak, malo by vám byť podozri-
vé ak sa tak nestane (okrem agátového 
medu) – med tak obsahuje konzervač-
né látky

Kryštalizácia nemá žiadny vplyv na 
kvalitu medu, preto nepodliehajte 
mýtom, že takýto med je zlý. Do teku-
tého stavu ho opäť vrátite tak, že po-
hár s medom vložíte do teplej vody (do 
45 °C) a pomaly ho budete zohrievať. 
Kryštály sa tak rozpustia a med bude 
mať opäť tekutú konzistenciu.

AKO MED SKLADOVAŤ?
Med by mal byť v suchej, chladnej (do 
15 °C) a tmavej miestnosti, aby vydržal 
čo najdlhšie. Najvhodnejším obalovým 
materiálom je keramika a sklo.

NA ZÁVER:
Ľudstvo po celú dobu svojej existencie hľa-
dá zázračnú látku alebo prostriedok, ktorý 
by umožnil dožiť sa nielen vysokého veku, 
ale byť aktívny aj v starobe a radovať sa 
z plnosti života. Je veľa doporučení a dobre 
mienených rád. Tu je jedna pochádzajúca 
zo 4. storočia pred našim letopočtom, náj-
dená na priečeli chrámu a znie:

„Nerozčuľuj sa, pij mlieko s medom, 
pestuj divadlo, gymnastiku a dožiješ sa 

v kľude vysokého veku.“  
Ján Hudák, včelár z obce Lipníky

»

20 ÚŽASNÝCH FAKTOV O VČELÁCH
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Výzvu pojali členovia tohto o. z. ako 
vlastnú výzvu podniknúť nový krok 
v rámci propagácie jedného z mik-

roregiónov Prešovského samospráv-
neho kraja predstaviť potenciál starého 
mlyna odbornému oku a angažovanému 
srdcu študentského tímu z Ústavu kra-
jinnej architektúry Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzity v Nitre, a tak napl-
niť i úmysel výzvy - propagovať regióny 
mimo vlastné hranice.

Vďaka podpore donora sa o. z. DUB-
RAVKA-Mlyn po Veľkej noci pustilo do 
prípravy projektu s pracovným názvom 
„Letná škola záhradnej architektúry so 
zameraním na vybrané mlynské usadlosti 
PSK“.

Po prvých konzultáciách s profesormi 
SPU v Nitre bolo jasné, že to nebol „krok 
do neznáma“, nakoľko podobné worksho-
py organizoval tím univerzity v minulosti 
už 18-krát. Od začiatku bolo jasné, že pre 
zvládnutie celej organizácie projektu – 
od celkovej vízie až po konkrétne detai-
ly bude o. z. nevyhnutne spolupracovať 
s ostatnými ľuďmi dobrej vôle. Tí sa našli, 
a nebolo treba chodiť ďaleko. K myšlienke 
o. z. a materiálnej báze možností priesto-
ru mlyna prispeli aj konštruktívne vzťa-

hy s miestnym zastupiteľstvom na čele 
so starostom obce Fulianka Miroslavom 
Leškom. Pre odbornú radu neľutoval čas 
ani pán Jaroslav Lazorík, zakladateľ zá-

hradníckej firmy ZÁHRA-
DA REAL v Prešove, kto-
rá má bohaté skúsenosti 
v oblasti úpravy záhrad 
a parkov, ba viac, pro-
jekt podporil aj finančne. 
Výzvu podať pomocnú 
ruku prijala i Reštaurácia 
Pohoda v obci Lada, kto-
rá pomohla so zabezpe-
čením stravovania. Pán 
Zdenko Petrásek, koor-
dinátor prác na rekon-

štrukcii Kapušianskeho hradu bol ďalším 
v zozname osôb, ktoré svojou ochotou 
a nezištnosťou prispeli k zodpovednej 
príprave projektu Letnej školy záhradnej 
architektúry vo fulianskom mlyne. Vzác-
nou pomocnou rukou boli skúsenosti 
PhDr. Milana Chomu, ktorý sa rád podelil 
s poznatkami o histórii obce a mlyna vo 
Fulianke a nedal sa zahanbiť ani v ob-
lasti umeleckej tvorby v rámci výtvarné-
ho umenia, čo bolo vzácnym prínosom 
prezentácie fulianskeho mikroregiónu. 
Ani obyvatelia obce Fulianka nezostali 
iba nestrannými divákmi, ale k lepšiemu 

spoznaniu miestnych pomerov 
prispeli historickými fotografia-
mi z rodinných archívov. Ich pre-
zentácia priniesla celému pro-
jektu špecifickú príchuť histórie. 
Táto vzácna spolupráca je skú-
senosťou a zároveň dôkazom, 
že spoločne je možné pohnúť 
nádej k realite.

Sekundárnym cieľom projektu 
bolo vdýchnuť starej mlynskej 
usadlosti vo Fulianke nového 

ducha v podobe základných architekto-
nických návrhov riešenia - profesionálne 
poňatých, umelecky stvárnených a citli-
vo zasadených do miestnej fauny a flóry. 
Samozrejme projekt nebol iba o práci, ale 
i o vzájomnom spoznávaní východu Slo-
venska s jeho západom v podobe miesto-
pisu i osobných stretnutí.

Realizačný názov projektu znel: Štu-
dentský workshop DUBRAVKA-Mlyn. 
Zúčastnilo sa ho 9 študentiek prvého 
ročníka inžinierskeho stupňa z odboru 
záhradnej a krajinnej architektúry z vy-
sokej školy Slovenskej poľnohospodár-
skej univerzity v Nitre z Ústavu krajinnej 
architektúry spolu s tromi pedagógmi 
v dňoch 6. – 10. 9. 2021. 

Každý z týchto piatich septembrových 
dní bol plný aktivít. Prvý deň mali účast-
níci možnosť poznávať okolie, dozvedieť 
sa viac o miestnom regióne a vidieť širšie 
vzťahy s napojením na areál vodného mly-
na. Vzájomná výmena dojmov v diskusii 
pri spoločnej večeri o nových informáciách 
a súvislostiach, bola v rámci večerného 
programu doplnená o teoretické prednáš-
kové bloky lektorov.

Druhý deň sa hostia zoznámili s kon-
krétnymi priestormi areálu vodného mly-
na a centra obce, ktoré mali rozpracovať 
vo svojich krajinno-architektonických ná-
vrhoch. Následne pokračovali v prehliadke 

Mlynskej usadlosti vo Fulianke, pod Kapušianskym hra-
dom už boli venované riadky časopisu Listy Šafránu. Jej 
príbeh prezentovalo číslo 2/2018 v duchu šiestich histo-
rických zastavení, končiacich nádejou na znovuzrodenie 
kultúrno-historického dedičstva našich predkov.

Táto nádej začala naberať na sile niekedy v chladných 
februárových dňoch tohto roka, kedy sa zástupcovia Ob-
čianskeho združenia DUBRAVKA-Mlyn zoznámili s obsa-
hom Výzvy Mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja 
pre rok 2021.

PREDSTAVUJEME ČINNOSŤ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA DUBRAVKA-MLYN 

STARÝ MLYN – NOVÉ PLÁNY...

Práce pri servise mlynárskeho stroja

Budova starého mlyna v súčasnosti
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významných častí obce, medzi ktoré patrí 
rekreačný areál konských stajní a lesná 
kaplnka zasvätená Bohorodičke Spolutr-
piteľke. Exkurzie boli zavŕšené pri spoloč-
nom obede a následnej diskusii, po ktorej 
nasledovalo zahájenie prác, vlastných 
dodatočných prieskumov a prác v teréne 
po skupinkách. Účastníci v skupinkách 
pracovali samostatne a zodpovedne si 
spracovávali materiál do rôznych analýz 
v provizórnom ateliéri mlynskej usadlosti.

Tretí deň-streda bola v znamení sku-
pinových prác v teréne a ďalšieho roz-
pracovávania analýz. K dispozícii boli 
materiály obecného úradu ako územný 
plán obce, katastrálna mapa, historické 
ortofotomapy, knižná publikácia o obci 
Fulianka, zbierka historických fotografií 
o obci, webová stránka o. z. DUBRAVKA-
-Mlyn spolu s historickou dokumentá-
ciou pre areál vodného mlyna. 

Štvrtok bol posledným dňom pre zapra-
covanie postrehov a vytvorených analýz 
do vlastných návrhov. Účastníci pracovali 
v skupinách, sústredili sa na vytváranie 
prezentácií vlastných návrhov, adjustáže 
výstupov v digitálnej forme, a na poster. Po 

spoločnom obede pokračovali účastníci na 
záverečných úpravách vlastných návrhov. 
V poobedňajších hodinách bola ukončená 
práca študentiek, ktoré svoje dokončené 
návrhy odovzdávali v digitálnej podobe. Po 
odovzdaní boli účastníci projektu pozvaní 
na krátky kultúrny program do drevenej 
koliby v centre obce. Náplňou programu 
bola vernisáž historických fotografií o obci 
Fulianka a prezentácia unikátnej knihy 
o Fulianke, vydanej vo vydavateľstve Veda. 

Vyvrcholením večera bola prezen-
tácia pracovných skupín workshopu, 
priebeh formovania návrhov a nakoniec 
výsledky ich práce v podobe troch kra-
jinno-architektonických návrhov pred 
pozvanými hosťami, širokou verejnos-
ťou občanov, poslancov miestnej sa-
mosprávy a starostom obce Fulianka. 
Následne boli jednotlivé výstupy vy-
hodnotené a ocenené lektormi a orga-
nizátormi projektu. Ukončenie projektu 
so slávnostnou večerou vo vynikajú-
cej atmosfére sa konalo v priestoroch 
mlynskej usadlosti. 

Uspokojenie z realizácie dobrého diela? 
Áno. Na oboch stranách. My, z prezentá-
cie našich hodnotných reálií – oni, z bo-
hatstva nového poznania a skúseností.

Ak tieto riadky vyvolali v čitateľoch 
otázky, možno sú to aj tieto:

O čo tu išlo?
Predmetom projektu „študentského 
workshopu DUBRAVKA-Mlyn„ bolo vypra-
covanie krajinno-architektonických návr-
hov areálu vodného mlyna a centra obce 
Fulianka pod odborným vedením lektorov.

Aký cieľ sledovala táto aktivita?
Cieľom projektu bolo dospieť k návrhom 
riešení pre aktuálne využitie mlynského 
areálu na rekreačné a reprezentačné účely 
s napojením na okolitú krajinu, turistické 
trasy, cyklotrasy, významné pamiatky oko-
lia ako aj zapojenie centra obce Fulianka. 

Podaril sa zámer?
Naplánované aktivity v priebehu projek-
tu sa podarilo naplniť a nedošlo ku žiad-
nym škrtom a radikálnym zmenám. Akti-
vity boli plnené podľa programu a načas. 

Ako plánujete ďalej využiť získané 
výsledky a výstupy projektu? 
Finálne výsledky a výstupy budú môcť byť 
využité tak v rámci plánovanej rekonštruk-
cie mlynskej usadlosti vo Fulianke, ako aj 
v oblasti propagácie významných miest 
mikroregiónov východného Slovenska pre 
zviditeľnenie ich zvláštností a krás. 

Akým spôsobom ste projekt 
propagovali? 
Propagácia projektu bola uskutočnená 
prostredníctvom postra v digitálnej podo-
be na webovej lokalite facebook, webo-
vej stránke o. z. DUBRAVKA-Mlyn, ako aj 
v papierovej podobe na nástenkách Ústa-
vu krajinnej architektúry SPU v Nitre. 

Na záver chceme poďakovať všetkým, 
ktorí pomohli tomuto spoločnému die-
lu na svetlo sveta a rovnako aj redakcii 
časopisu, ktorý poskytol priestor nielen 
pre jeho propagáciu ale snáď aj inšpirá-
ciu obyvateľom iných mikroregiónov pre 
odvahu pohnúť nádej k realite. 

Autori článku a fotografií:
Za Občianske združenie DUBRAVKA-Mlyn: 

PhDr. Marko Rozkoš, PhD.
Za Slovenskú poľnohospodársku univerzitu 

v Nitre: Samuel Rozkoš, študent odboru 
záhradnej a krajinnej architektúry

Mladé architektky so svojimi prácami 

Účastníci Záverečnej konferencie
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Nezaháľame ani po stránke mate-
riálno-technického zabezpečenia 
nášho klubu. Oslovujeme sponzo-

rov, reagujeme a sme aktívni pri rôznych 
dotačných výzvach na finančnú podporu 
infraštruktúry. V súčasnosti sa snažíme 
rekonštruovať budovu šatní, kde realizu-
jeme nadstavbu a výmenu strechy. Na-
šim cieľom je zveľaďovať a skultúrňovať 
prostredie, kde trávia najviac času naše 
deti a mládež. 

Zároveň sa spoločnými silami snažíme 
vytvoriť reprezentatívne športové pro-
stredie v prípade konania jednotlivých 
majstrovských zápasov a turnajov. 

Všetkým našim fanúšikom, priateľom, 
podporovateľom a sponzorom ĎAKUJE-
ME za akúkoľvek pomoc a podporu, kto-
rú si nesmierne vážime. 

Viac informácií o našej činnosti nájde-
te na našom FB: https://www.facebook.
com/tjrozvojpusovce.

Kontakt: JUDr. Juraj Namešpetra – 
0907 125 053 

PREDSTAVUJEME VÁM FUTBALOVÝ KLUB, KTORÝ PÔSOBÍ V NAŠEJ ČLENSKEJ OBCI PUŠOVCE

Sme malý futbalový klub z malej obce Pušovce, ale futbal sa snažíme robiť s veľkým srdcom 
a zanietením! 
K futbalu sa snažíme pritiahnuť najmä deti a mládež, s cieľom ich motivácie  k športovaniu 
a tým aj upevňovaniu zdravia. V súčasnosti máme v súťažiach prihlásených až 6 mládež-
níckych družstiev a 1 družstvo dospelých. V tréningovom procese sa venujeme deťom už 
od 6-tich rokov. Všetky tieto družstvá cez týždeň venujú svoj čas tréningom a spravidla cez 
víkendy sa zúčastňujú majstrovských zápasov a turnajov. Na našich ihriskách každý deň 
robíme maximum preto, aby sme sa zlepšovali, napredovali, no najmä aby sa naše deti a mlá-
dež tešili na tréningy a s radosťou k nim pristupovali. 

Členovia DHZ Podhorany v me-
siaci október založili mládežníc-
ky krúžok Podhoranský dráčik. 

24 detí slávnostne zložilo sľub hasiča 
a pravidelnými stretnutiami sa učia 
čestnosti, zodpovednosti, novým 
znalostiam, pomoci blížnemu a vy-
trvalosti. Všetky svoje znalosti pred-
vedú budúci rok na súťaži Mladých 
hasičov. Ľubica Potocká

PODHORANSKÝ 
DRÁČIK

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ROZVOJ PUŠOVCE

Mladí "dráčikovia" z obce Podhorany
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KREATÍVNE A SOCIÁLNE OKIENKO

MEDAILÓNIK:

Radi by sme Vám predstavili člen-
ku našej MAS PhDr. Ingrid Do-
ležalovú, ktorá je zároveň aj 

predsedníčkou a tvárou občianskeho 
združenia SOCIÁLNY PREŠOV a aktív-
nou občiankou zároveň.

Ingrid založila v roku 2012 webový 
portál a od roku 2014 aj občianske zdru-
ženie SOCIÁLNY PREŠOV, ktoré dobro-
voľne koordinuje. Pochádza z Bardejova, 
so svojou rodinou žije v obci Lada pri Pre-
šove.

Jej profesionálna orientácia je zamera-
ná na sociálnu oblasť a v nej na terén-
nu, komunitnú prácu a regionálny rozvoj. 
Má bohaté skúsenosti z práce so zrani-
teľnými cieľovými skupinami, s prípra-
vou, riadením a implementáciou projek-
tov. Poskytuje konzultačné a poradenské 
služby v sociálnej oblasti, organizuje 
a vedie tréningy zamerané na projektový 
manažment a komunitné aktivity. Vyštu-
dovala odbor Sociálna práca v rómskej 
komunite na Univerzite Konštantína Fi-
lozofa v Nitre. V súčasnosti pracuje ako 
odborná riešiteľka v národnom projek-
te a je asistentkou poslankyne NR SR.

V rámci svojej činnosti organizuje 
a spolupodieľa sa na zabezpečení ko-
munitných podujatí. Za posledné obdo-
bie v Lade a okolí to boli napríklad: Sused-
ské stretnutie a divadlo pod hviezdami 
v Trnkove, Muzikoterapia pre deti v ZŠ 
v Lade, Kreatívne dielne pre deti a mlá-
dež v Trnkove, Workshop pre mladých 
ľudí z Lady a Trnkova k príprave spoloč-
ných projektov, Dobrovoľnícke šitie rú-
šok spolu s ďalšími aktívnymi ľuďmi pre 
ľudí v Lade, Divadelné predstavenie Tri 
letušky v Paríži v Lade, Jarmok DOBRA 
v Lade, Priateľský futbalový turnaj v Trn-
kove, Preventívne aktivity na tému šika-
ny a kyberšikany v ZŠ Kapušany a Večer 
venovaný ženám v Lade.

Ingrid získala rôzne ocenenia za cha-
ritatívnu činnosť, napr. finalistka anke-
ty Slovenka roka 2017, s kapelou Roz-
poR získala ocenenie Čin roka v rámci 
Roma Spirit 2019 za „Radikálne ľud-
ské turné po rómskych osadách“, je na 
mape Sociálnych inovátorov a získala 
ďalšie ocenenia za dobrovoľnícku prá-
cu. Výsledky práce hovoria za všetko, 
sme radi že je tu medzi nami a je vždy 
ochotná pomôcť. N.M.

Návod na pletenú čelenku na 
chladnejšie dni. Stačia Vám 
ihlice podľa druhu vlny, 1 klb-

ko a troška trpezlivosti. Ak ste začia-
točníci, poproste mamku alebo bab-
ku a užite si spolu tvorivú chvíľku. Ak 
všetko zlyhá, pozrite youtube.

Návod na pletenú čelenku – vrúb-
kovaný vzor (pletieme stále hladko)

Táto čelenka je širšia. 
Pletieme dvojmo (z jedného klb-

ka ťaháme vlnu zo stredu klbka aj 
z hora)
Postup: na širšiu čelenku nahodíme 
26 očiek
1 riadok – krajové očko pletieme 

hladko zozadu – vytvára pekný 
okraj, všetky očká pletieme hladko, 
posledné krajové očko nepletieme, 
dáme vlnu dopredu a preberieme 
očko z ľavej ihlice na pravú,

2 riadok – krajové očko pletieme 
hladko zozadu, všetky očká pletie-
me hladko, posledné krajové očko 
nepletieme, dáme vlnu dopredu 
a preberieme očko z ľavej ihlice na 
pravú,

Riadky stále opakujeme, upletie-
me požadovanú dĺžku čelenky. 
(vyskúšajte podľa Vášho obvodu 
hlavy).

Keď upletieme dostatočnú dĺžku 
čelenky, ukončíme pletenie. Konce 
čelenky prehneme do tvaru U a vlo-
žíme do seba. Zošijeme pevne vlnou 
a čelenku prevrátime. Vznikne nám 
prekrížený uzol.
Môj tip: keď Vás to začne baviť, 
upleťte si k čelenke aj šál, na koniec 
šálu naviažte strapce.

Šírku čelenky si prispôsobte, vy-
skúšajte aj užšiu verziu 13 očiek. Ak 
Vás to začne baviť, určite vyskúšajte 
šálový vzor, hráškový vzor či iné.
Prajem Vám príjemné chvíle pri 
tvorení. Adriana Birošová

ČELENKAPOMÁHAJME SI

Na našom území v obci Lada, pôso-
bí občianske združenie zamerané 
na sociálne poradenstvo a sociál-
nu pomoc pod názvom „SOCIÁLNY 
PREŠOV“ Je tu PRE VŠETKÝCH...., 
ktoré Vám vie pomôcť a poskytnúť 
nasledovné služby:
Poradenstvo
Konzultácie
Sprostredkovanie pomoci
Vlastné projekty 
Komunitné aktivity
Partnerstvo a spoluprácu
 Informovanosť
Mediálnu podporu
Všestranná pomoc
V prípade, že máte problém, kto-
rý potrebujete vyriešiť, neváhajte 
a kontaktujte odborníčku v tejto 
oblasti:
Ingrid Doležalová, 0905 207 686, 
inge@socialnypresov.sk, 
poradna@socialnypresov.sk, 
FB: socialnypresov.sk, 
FB: Inge Socialnypresov
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Noveska fizola v Ruskej Novej Vsi
Noveska fizola v Ruskej Novej Vsi
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Kováčska dielňa na susedskom stretnutí v Trnkove

Bystrý, široký a bystrozraký, Divadielko Gašparko v Trnkove

Bystrý, široký a bystrozraký, Divadielko Gašparko v Trnkove

EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne

a investičné fondy

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.


