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Deň 29. október 2022 priniesol do 
našej členskej základne Šafrá-
nu zmeny na poste štatutárnych 

zástupcov v 10tich obciach z celkového 
počtu 22 obcí. Zmeny nastali v obciach 
Čelovce, Chmeľovec, Kapušany, Lada, 
Ľubotice, Tulčík, Nemcovce, Šarišská Po-
ruba, Podhorany a Teriakovce.  

Týmto by som sa chcela poďakovať za 
korektnú spoluprácu odchádzajúcim sta-
rostom: Jánovi Kožlejovi, Jánovi Jakabovi, 
RNDr. Slávke Gutekovej, Jánovi Katicovi, 
JUDr. Miroslavovi Makarovi, Mgr. Martine 
Matejovej, Ľubici Potockej, Jánovi Hudá-
kovi, a Ing. Danke Dobranskej. 

Zároveň v našej malej regionálnej ko-
munite vítam nové starostky a staros-
tov: Ing. Martinu Gdovinovú, MBA, Evu 
Partilovú, Ing. Jána Zemčáka, Ing. Milana 
Hudáka, Mgr. Nicole Rubisovú, Jozefa 
Baču, Štefana Dadeja, Ľudmilu Beňovú, 
Martina Šimu, a Petra Kopčáka. Verím, že 

budeme pokračovať v dobre rozbehnutej 
spolupráci a želám Vám veľa úspechov 
pri výkone Vášho nového povolania. 

N. Maťašová

Rok 2022 sa už od začiatku roka niesol v znamení veľkých zmien vo všet-
kých oblastiach života, na ktoré sme si museli pomaličky zvykať. V práci sme 
poctivo bojovali s našou byrokraciou (ako vždy), ktorá nás chce pohltiť, ale 
my nie a nie sa podvoliť a teda neochvejne píšeme, kopírujeme, skenujeme, 
zakladáme, žiadame, čakáme, dopĺňame, posielame, zasielame, opravuje-
me a tak stále dookola ...... a čas beží. 

ČINNOSŤ MAS

ČO JE NOVÉ V MAS

Zhromaždenie členov MAS

Výkonný 
výbor MAS

V neposlednom rade sa chcem špe-
ciálne poďakovať Miroslavovi An-
gelovičovi, ktorý bol dlhoročným 
predsedom našej MASky a členom 
Výkonného výboru MAS. Veľmi si 
cením jeho rozvážnosť a spravod-
livosť pri rozhodovaní, za podporu 
a snahu nachádzať riešenia v zloži-
tých situáciách. „Miro, nech ťa nikdy 
neopúšťa tvoj skvelý humor a užívaj 
si zaslúžený dôchodok v zdraví“.

Stretnutie starostov mas
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ČINNOSŤ MAS

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 plánujeme pripravovať v roku 
2023.

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

DÔLEŽITÉ DÁTUMY V ŽIVOTE MAS 

Dňa 18.05.2022 bolo na stránke www.
apa.sk uverejnené Oznámenie o pri-
delení dodatočnej alokácie pre MASky. 
MAS ŠAFRÁN bola pridelená suma vo 
výške 383 479,91 EUR. 

Dňa 16.06.2022 sme zvolali Zhromaž-
denie členov, aby sme spoločne na-
vrhli opatrenia a rozloženie finančných 
zdrojov v pripravovanej aktualizácii 
stratégie MAS. Vzhľadom na nízku do-
datočnú alokáciu a v súlade s usmer-
nením riadiaceho orgánu sme sa roz-
hodli, že presunieme finančné zdroje 
do opatrenia 7.2 Podpora na investície 
do vytvárania, zlepšovania alebo roz-
širovania všetkých druhov infraštruk-
túr malých rozmerov vrátane investí-
cií do energie z obnoviteľných zdrojov 
a úspor energie a 6.1 Pomoc na začatie 
podnikateľskej činnosti pre mladých 
poľnohospodárov. K tejto sume sa pri-
počíta nedočerpaná suma z pôvodnej 
stratégie.

Dňa 27.06.2022 MAS zaslala na PPA 
Verziu 1.3 Stratégie CLLD "Rozvoj Šaf-
ránu – Naša priorita" na posúdenie 
a zároveň ah Aktualizáciu kritérií pre 
výber projektov stratégie CLLD.

Dňa 24.08.2022 MAS zaslala Aktua-
lizáciu kritérií pre výber projektov na 

posúdenie Ministerstvu Pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR po zapra-
covaní pripomienok.

Dňa 19.09.2022 PPA zaslala MAS Sú-
hlasné stanovisko k aktualizácii stra-
tégii s tým, aby ZČ MAS schválilo takto 
predloženú aktualizáciu.

Dňa 29.09.2022 bolo zvolané Zhro-
maždenie členov MAS ŠAFRÁN z dô-
vodu potreby schválenia aktualizácie 
stratégie CLLD:“ Rozvoj Šafránu – naša 
priorita“ v rámci schválenej dodatočnej 
alokácie PRV a Kritérií pre výber pro-
jektov MAS. V rámci ZČ sa prejednáva-
la výška členského príspevku, Výročná 
správa MAS a návrh aktivít v rámci 
Animácií nášho územia MAS.

Dňa 09.11.2022 sa v kompletnej zo-
stave konalo zasadanie Výkonného 
výboru MAS, kde preberali interné zá-
ležitosti MASky, navrhovali sa riešenia 
na aktuálne problémy a plánovala sa 
činnosť na rok 2023.

Dňa 10.11.2022 nám PPA doručila 
Oznámenie o schválení aktualizácie 
našej stratégie. Po schválení budú pra-
covníci PPA nahadzovať nové znenia 
stratégií do systému ITMS2014+, aby 
sme v roku 2023 mohli vyhlásiť výzvy 
na dočerpanie finančných zdrojov.

Dňa 15.11.2022 sa v priestoroch MAS 
v Šarišskej Trstenej konalo stretnu-
tie starostov členských obcí MAS. 
Stretnutie malo informačný charak-
ter, prítomní sa dozvedeli o aktuálnej 
situácii v MAS, o stave implementácie 
všetkých opatrení, pripravovaných vý-
zvach a činnosti kancelárie. 

V termíne 29. – 30.11.2022 sa 
v Ružomberku konala konfe-
rencia, ktorú organizovala Ná-

rodná sieť miestnych akčných skupín 
(NS MAS). V rámci programu vystúpili 
zástupcovia Ministerstva pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR, Pô-
dohospodárskej platobnej agentúry 
a Ministerstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR, ktorí pred-
stavili aktuálnu situáciu v implementá-
cii LEADER a CLLD, animačné aktivity 
a príklady dobrých projektov. Približne 
stovka účastníkov z miestnych akč-
ných skupín z celého Slovenska sa 
venovala aktuálnym problémom pri 
implementácii LEADER/CLLD na Slo-
vensku a nadchádzajúcemu progra-
movému obdobiu, novým prístupom, 
budúcnosti rozvoja vidieka podľa 
ELARD, LEADRU v Čechách, animač-
ným aktivitám a príkladm dobrých 
projektov realizovaných v rámci IROPu.

Národná Sieť Miestnych Akčných 
Skupín Slovenskej Republiky - NS MAS 
SR je jedinou stavovskou organizáciou 
a záujmovým združením miestnych 
akčných skupín, verejno-súkromných 
partnerstiev a odborníkov na regio-
nálny rozvoj s celoslovenskou pôsob-
nosťou. Prešovský kraj zastupuje v NS 
MAS SR celkom 14 členov ku ktorým 
patrí aj MAS ŠAFRÁN. 

KONFERENCIA: 
CLLD NA SLOVENSKU 
– AKO ĎALEJ!?
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PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR

MAS ŠAFRÁN ešte v decembri 
2021 vyhlásil  výzvu na dočerpanie 
disponibilnej alokácie na obecné 
opatrenie 7.4. Podpora na investí-
cie do vytvárania, zlepšovania 
alebo rozširovania miestnych zák-
ladných služieb pre vidiecke oby-
vateľstvo vrátane voľného času 
a kultúry a súvisiacej infraštruktú-
ry. Žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok mohli žiadatelia podá-
vať do 10.03.2022. Do kancelárie 
MAS boli doručené 4 ŽoNFP.

Aktuálny stav vyhodnocovania projektov v našej MAS je nasledovný:

Názov projektu Obec Žiadaná suma Stav projektu

Viacúčelové športovisko v obci Chmeľov (7.4) Obec Chmeľov 26 939,92 € Pred rozhodnutím z PPA

Herné prvky v obci Okružná (7.4) Obec Okružná 18 270,00 € Pred rozhodnutím z PPA

Dom nádeje vo Fulianke – dokončenie výstavby (7.4) Obec Fulianka 26 709,80 € Pred rozhodnutím z PPA

Rekonštrukcia kultúrno-spoločenskej sály v Podhoranoch (7.4) Obec Podhorany 26 833,66 € Pred rozhodnutím z PPA

V roku 2022 začali obce postupne realizovať svoje projekty. Ich fyzickú realizáciu už ukončili a následne budú žiadať PPA o preplatenie 
finančných prostriedkov.

Názov projektu Obec Žiadaná suma Stav projektu

Nemcovce - rekonštrukcia chodníka (7.2) Nemcovce 22 840,82 € Podaná žiadosť o platbu

Amfiteáter v obci Čelovce (7.4) Čelovce 26 675,06 € Podaná žiadosť o platbu

Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Chmeľovec (7.2) Chmeľovec 21 914,24 € Podaná žiadosť o platbu

Chodník v Nemcovciach pred realizáciou 
(Opatrenie 7.2)

Chodník v Nemcovciach po realizácii 
(Opatrenie 7.2)

Chodník v Chmeľovci 
(Opatrenie 7.2)

Amfiteáter v Čelovciach 
(Opatrenie 7.4)
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MAS ŠAFRÁN má v rámci IROP otvorené 2 výzvy na podávanie žiadostí o príspevok pre aktivity: A1 - PODPORA PODNIKA-
NIA A INOVÁCIÍ a F1 – Verejný vodovod. Projekty uvedené v tabuľkách budú musieť byť zrealizované do júna 2023.
Aktuálny stav vyhodnocovania projektov v našej MAS je nasledovný:

IROP

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM

A1 - PODPORA PODNIKANIA A INOVÁCIÍ
Názov projektu žiadateľ Žiadaná suma Stav projektu

Inovatívne podnikanie spoločnosti Slovakia Pet Food Slovakia Pet Food s.r.o. 10 187,65 EUR Podaná žiadosť o platbu

Zvýšenie zamestnanosti podporou podnikania a inovácií vo 
firme Jozef Kandra SHIP J&J Jozef Kandra SHIP J&J 17 130,30 EUR Pred podpisom zmluvy

Podporou podnikania ku zvýšeniu zamestnanosti v regióne PROTEAK, s.r.o. 15 180,00 EUR Pred podpisom zmluvy
„Inovácia exteriérového športoviska spoločnosti 
Tenis klub 15, s.r.o.“ Tenis klub 15. s.r.o. 10 172,80 EUR Kontrola ŽoPr na IROPe

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA!!!
Vzhľadom na to, že finančná alokácia na aktivitu A1 - PODPORA PODNIKANIA A INOVÁCIÍ ešte nie je vyčerpaná, MAS 
zaktualizuje Výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok, čím sa predĺži termín pre ukončenie projektov do 12/2023. 
V prípade záujmu o bližšie informácie k výzve kontaktujte prosím kanceláriu MAS ŠAFRÁN:
e-mailom: kancelaria.massafran@massafran.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421 914 331 242.

Pripomeňme si že:
OPRÁVNENÝMI ŽIADATEĽMI V DANEJ AKTIVITE SÚ: 

  1. fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor-
ších predpisov, t.j.: osoby zapísané v obchodnom registri,

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

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 minimál-
ne 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.

F1 – VEREJNÝ VODOVOD
Názov projektu žiadateľ Žiadaná suma Stav projektu

Pušovce – predĺženie vodovodu Obec Pušovce 23 326,76 EUR Zmluva o príspevku

Demjata – vodovod, 1. etapa Obec Demjata 25 295,65 EUR Zmluva o príspevku

Proč - verejný vodovod (2. etapa) - objekt armatúrna šachta Obec Proč 23 820,12 EUR Zmluva o príspevku

Šarišská Trstená – zásobovanie vodou Obec Šarišská Trstená 25 295,65 EUR Zmluva o príspevku
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NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBIE 

INTERVENCIA LEADER 2023 - 2027

INTERVENCIA LEADER:
  LEADER: Implementácia stratégie miestneho rozvoja a projektov spolupráce, chod MAS a animácie cieľom je realizá-
cia jednotlivých priorít a aktivít definovaných v stratégiách miestneho rozvoja prijímateľmi projektov v rámci územia MAS 
a podpora projektov spolupráce medzi územiami MAS v rámci SR alebo územiami MAS v rámci členských štátov EÚ, príp. 
tretích krajín. 

  LEADER: Chod MAS a animácie – cieľom je podpora na prevádzkovú a administratívnu činnosť MAS ako aj na náklady v súvis-
losti s oživovaním (animáciou) stratégie miestneho rozvoja.

PODMIENKY OPRÁVNENOSTI PRE MAS:
  Finančná alokácia, ktorá zahŕňa výdavky na realizáciu projektov žiadateľov v rámci územia MAS, výdavky týkajúce sa chodu 
MAS a animácií, výdavky na realizáciu projektov spolupráce MAS. 

  Vzorec na výpočet finančnej alokácie MAS: počet obyvateľov MAS, rozloha územia MAS, počet obcí MAS.

Súčasťou programu na konferencii 
v Ružomberku bolo predstavenie 
podmienok nového programové-
ho obdobia, ktoré bližšie predsta-
vila pani Ingrid Kocianová, vedúca 
oddelenia CLLD na Ministerstve 
pôdohospodárstva. Pre miestne 
akčné skupiny, ktoré budú mať zá-
ujem v pokračovaní svojej činnosti 
a budú chcieť získať štatút MAS 
v novom programovom období sa 
pripravujú nové podmienky, ktoré si 
teraz bližšie predstavíme. 

ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ:
  Celé územie SR vrátane prímest-
ských častí Bratislavy a Košíc do 5 
000 obyvateľov,

  Obce nad 20 000 obyvateľov môžu 
byť súčasťou MAS, avšak podpore-
né budú len subjekty na ich území,

  Počet obyvateľov vyšší ako 15 000 
a nižší alebo rovný 150 000, 

  Hustota obyvateľstva do 150 
obyv./km2,

  Súvislé územie ohraničujúce ka-
tastre všetkých zahrnutých obcí, 
akceptovanou výnimkou môže 
byť, ak je súvislosť územia preru-
šená vojenským obvodom,

  Počet obcí tvoriacich MAS je min. 
15 obcí.

Ministerstvo

pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
slovenskej republiky
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NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBIE 

VÝBER MAS

Výber MAS - Fáza 1: 
Splnenie kritérií oprávnenosti (inštitucionálne a funkčné 
riadenie MAS).
Podmienky oprávnenosti pre MAS: 
a) počet obyvateľov VSP musí byť vyšší ako 15 000 a nižší 

alebo rovný 150 000, 
b) obec nesmie byť členom dvoch a viac VSP, 
c) hustota obyvateľstva celého územia VSP nesmie byť vyš-

šia ako 150 obyv./km2, 
d) z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 

20 000 (môžu byť súčasťou VSP, ale nemôžu byť prí-
jemcom podpory, 

e) z podpory sú vylúčené všetky krajské mestá s výnimkou 
prímestských častí Bratislavy a Košíc do 5 000 obyvateľov 
(vrátane), 

f) predloženie dokladov o formovaní územia VSP, 
g) minimálny počet obcí tvoriacich VSP je 15 obcí (obce môžu 

byť zastúpené aj združením, príp. mikroregiónom), 
h) VSP má odborné a administratívne kapacity potrebné na 

vykonávanie stanovených úloh, 
i) VSP je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných 

partnerov (na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány ve-
rejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49% hla-
sovacích práv, 

j) členovia VSP musia pôsobiť na území MAS, t. z. mať na úze-
mí trvalý alebo prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku, 

k) územie, pokrýva súvislé územie ohraničujúce katastre 
všetkých zahrnutých obcí, 

l) v najvyššom orgáne MAS musí byť zastúpený minimálne 1 
mladý človek vo veku od 18 - 40 rokov a minimálne 3 ženy 
ako členovia orgánu.

Výber MAS - Fáza 2: 
Výber stratégií miestneho rozvoja (schválenie stratégie 
miestneho rozvoja a udelenie štatútu MAS).
Hodnotiace kritériá pre schválenie stratégie miestneho rozvoja 
a udelenie štatútu MAS: 
a) budovanie partnerstva a postup zapojenia komunity do vy-

pracovania stratégie miestneho rozvoja, 
b) analýza potrieb rozvoja a potenciálu danej oblasti, 
c) hodnotenie kvality stratégie miestneho rozvoja (jasne for-

mulované ciele a aktivity), 
d) inovácie na miestnej úrovni, 
e) monitoring a hodnotenie, 
f) prínos stratégie k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia 

a napĺňaniu cieľov SP SPP, 
g) doplnkovosť stratégie voči iným strategickým dokumentom 

na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni a príspevok k napĺ-
ňaniu jednotlivých ukazovateľov SPP, 

h) začlenenie mladých ľudí, žien a zástupcov iných znevýhod-
nených a zraniteľných skupín obyvateľov do rozhodovacích 
orgánov MAS (mladí ľudia vo veku od 18 – 40 rokov).

  Fáza 1: Splnenie kritérií oprávnenosti (inštitucionálne 
a funkčné riadenie MAS) Oprávnený žiadateľ: verejno – 
súkromné partnerstvo s právnou subjektivitou (občian-
ske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.), ktoré je 
založené a pracuje na princípoch LEADER.

  Fáza 2: Výber stratégií miestneho rozvoja Oprávnený žiada-
teľ: verejno – súkromné partnerstvo s právnou subjektivitou 
(občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.), kto-
ré je založené a pracuje na princípoch LEADER. Predloženie 
stratégie miestneho rozvoja povinne stanovené prvky.

TYP PODPORY

PRIORITA 1
Podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi poľnohospodárskymi a spracovateľskými subjektmi v miestnom kontexte:

  podpora miestnych mikro a malých poľnohospodárskych a spracovateľských podnikov, 
  podpora zameraná na väčšie prínosy spolupráce v miestnom kontexte, predovšetkým prostredníctvom prepojenia pro-
dukčnej funkcie poľnohospodárstva so sociálnou funkciou miestneho územia,

  partnerstvo by malo pozostávať z minimálne 2 partnerov v rámci projektu,
  podpora zameraná aj na zabezpečenie sociálnej integrácie ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu 
uplatniť v iných, napr. podpora sociálneho poľnohospodárstva. 

Oprávnené aktivity a investície: 
  stroje, prístroje a technológie, triedenie a balenie, manipulačné vozíky v súvislosti so spracovaním, 
resp. uvádzaním na trh s cieľom vytvoriť nové alebo kvalitnejšie miestne výrobky,

  investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní a pod. Na Prioritu 1 je možné vyčleniť maximálne 
15 % finančných prostriedkov rozpočtu stratégie miestneho rozvoja na implementáciu projektov.
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NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBIE 

TYP PODPORY: PRIORITA 2
Podpora podnikateľských aktivít s cieľom rozvoja vidieckeho hospodárstva:

  podpora podnikateľských aktivít prostredníctvom diverzifikácie, zakladaním nových a rozvojom 
existujúcich podnikov vo vidieckej oblasti, 

  sieťovaním a spoluprácou podporiť spoluprácu medzi malými hospodárskymi subjektmi (mikro-
podnikmi) v odvetví poľnohospodárstva, v sektore lesného hospodárstva, cestovného ruchu a pri 
rozvoji služieb a marketingu v oblasti cestovného ruchu a pod.,

  podporené aj podniky zriadené v zmysle podmienok o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Oprávnené aktivity:
  Aktivita: Diverzifikácia ekonomických činností v poľnohospodárskych a lesníckych podnikoch, 
  Aktivita: Zakladanie a rozvoj podnikov nepoľnohospodárskeho alebo nelesníckeho podniku vo vidieckej oblasti,
  Aktivita: Podpora agroturistiky, vidieckeho cestovného ruchu, ekoturistiky, 
  Aktivita: Sieťovanie a spolupráca na miestnej úrovni medzi malými hospodárskymi subjektmi (mikropodnikmi).

TYP PODPORY: PRIORITA 3
Rozvoj obcí, miestnej infraštruktúry, základných služieb a spoločenského a komunitného života, 
  podpora rozvoja miestnej verejnej infraštruktúry napr.: cesty III. triedy, miestne komunikácie a miestnych základných slu-
žieb (v oblasti voľného času a kultúry, občianska a technická vybavenosť, smart riešenia v nadväznosti na prístup ku kva-
litným verejným službám a kvalitnej infraštruktúre), 

  podpora sociálnych inovácií prostredníctvom napomáhania integrácii do spoločnosti alebo prostredníctvom vzdelávania 
a voľnočasových aktivít,

  podpora sociálnych inovácií a podpora miestnych komunít zameraná na realizáciu aktivít vzdelávania a trávenia voľného času, 
ochotníckej, divadelníckej, folklórnej činnosť, zvyšovania vzdelanostnej úrovne v oblasti životného prostredia, budovania en-
vironmentálneho povedomia, ochrany prírody, ekologickej výchovy, krajinotvorby, zachovanie tradícií, podnikania a pod., 

  investície, ktoré plnia doplnkovú funkciu s jednoznačnou pridanou hodnotou súvisiacou s energetickou úsporou, napr. vy-
užívanie technológií, ktoré budú viesť k úsporám energií alebo investície, ktoré súvisia so zvyšovanie energetickej hospo-
dárnosti budov zamerané na technické, energetické alebo technologické vybavenie a zariadenia objektu (napr. výmena 
vykurovacích kotlov, vykurovacích telies, potrubných vnútorných rozvodov a vnútorných inštalačných rozvodov – voda, 
elektrina, plyn a ich častí; inštalovanie solárnych panelov tam, kde je to vhodné a pod.).

Oprávnené aktivity: 
  Aktivita: Rozvoj miestnej verejnej infraštruktúry, 
  Aktivita: Rozvoj miestnych základných služieb obcí,
  Aktivita: Sociálny alebo komunitno-prospešný cieľ zameraný na riešenie sociálneho vylúčenia 
a nezamestnanosti, marginalizované komunity, začlenenie migrantov, podporu žien, mládeže 
a aktívne starnutie na vidieku. 

Ďalšie podmienky: 
  oprávnené len cesty, ktoré majú spravidla miestny význam,
  investície, ktoré jednoznačne preukazujú dôležitosť konektivity (prepojenosti) a zabezpečenie zvýšenia dostupnosti kul-
túrnych, prírodných pamiatok, rekreačných zariadení a iných miestnych špecifík,

  dostupnosť lokalít bude zabezpečená zlepšením technického stavu existujúcich ciest III. triedy/miestnych komunikácií,
  miestne komunikácie majú uľahčovať osídlenie a musia vyhovovať potrebám miestnej dopravy, prípadne poľnohospodár-
skej dopravy, a pod.

TYP PODPORY: PRIORITA 4
Podpora sociálno – ekonomického zdieľania vertikálnych služieb na území MAS:

  integrácia aktivít prostredníctvom spoločného zdieľania strojov a zariadení,
  podpore spolupráce pri vykonávaní každodenných činností v rozsahu, ktorý nedosahujú partneri, 
pokiaľ pôsobia samostatne. 

Oprávnené aktivity: 
  zdieľanie strojov a zariadení, ktoré súvisia s poskytovaním služieb verejno – prospešného charakteru, ako napr.: zariadenia 
na komunálnu techniku, zariadenia na údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov, a pod.

Spracované na základe prezentácie Mgr. Ingrid Kocianovej
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Drevený megafón nemá v strednej 
ani západnej Európe konkurenciu. 
Podobný majú iba Estónci. S ná-

padom vytvoriť ho prišli štyria mladí-
ci z občianskeho združenia Hlas lesa. 
Ich cieľom je dostať viac turistov do 
atraktívnych častí lesa na východe na-
šej krajiny. „Veríme, že dreveným megafó-
nom sa nám podarí prilákať ľudí do prírody 
a podporiť tak turizmus v celom regióne,“ 
vysvetlil zámer projektu jeden z autorov 
 František Baláž. 

MEGAFÓN VÁŽI 2,5 TONY
Drevený megafón stojí neďaleko cyk-
lotrasy spájajúcej Prešov s okolitými 
dedinami. Stavalo ho vlastnými rukami 
15 chlapov vo svojom voľnom čase. Na 
výrobu používali drevo zo smreka. Pri 
budovaní megafónu sa poriadne zapoti-
li. „Jadro megafónu tvorí sedem prstencov, 

ktoré pozostávajú celkovo zo 63 častí. Prs-
tence sú prepojené tromi štvormetrovými 
hranolmi. Na dosiahnutie výsledného tvaru 
sme potrebovali 90 štvormetrových dosiek, 
45 z nich tvorí vonkajší plášť, ďalšia polovi-

ca vnútro megafónu. Pri stavbe sme použili 
cca 10 kg klincov, čo spolu so skrutkami 
predstavuje okolo 2700 kusov,“ vymenoval 
Baláž, ktorý stál pri celej stavbe. 

Do megafónu si môže človek sadnúť 
a okamžite nasávať zvuky prírody. Ob-

rovská 2,5 tonová stavba má tvar de-
väťhranného ihlanu, a to zámerne. 
„Tento tvar má vlastnosť, vďaka ktorej 
koncentruje lúče a vlny odrážajúce sa od 
jeho stien do jedného bodu. Človek, kto-
rý bude sedieť v blízkosti tohto bodu, tak 
bude počuť zosilnené zvuky prichádza-
júce z okolia a môže pohodlne načúvať, 
čo mu les hovorí,“ uviedol mladý autor. 
Autori samozrejme mysleli aj na to, 
aby takáto atrakcia nemala zlý vplyv na 
harmóniu lesa. 

PODPORA TURIZMU V REGIÓNE
Jedinečný projekt vznikol s podporou 
samosprávy obce Zlatá Baňa a dono-
rov. „Obec prispela občianskemu združeniu 
pozemkom v našom katastri, a  finančné 
náklady na výstavbu megafónu boli finan-
cované cez dotáciu,“ uviedol starosta obce 
Zlatá Baňa Maroš Železník.

Východoslovenská obec tak bude jedi-
ným slovenským mestom, ktoré takýto 
zážitok svojim obyvateľom a návštevní-
kom ponúka. „Na projekte dreveného me-
gafónu sme spoločne s občianskym zdru-
žením pracovali od marca. Jeho samotná 
výstavba trvala 50 hodín. Unikátny drevený 
megafón je práve takou aktivitou, ktorá pri-
nesie nezabudnuteľné zážitky. V budúcnosti 
sa totiž môžete tešiť na prírodné symfonic-
ké koncerty. 

František Baláž

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ V OBCI ZLATÁ BAŇA

UNIKÁTNY DREVENÝ MEGAFÓN SLÚŽI VEREJNOSTI: PONORTE SA DO ZVUKOV PRÍRODY

Spev vtákov, šum stromov či zvuk lesa. Na to všetko sa môžu 
tešiť milovníci prírody vďaka úplne novému 4-metrovému 
drevenému megafónu. Keď si doň človek sadne, znásobia 
sa mu zvuky okolitej prírody, čo pôsobí blahodarne na dušu. 
Unikátna atrakcia neďaleko Prešova v Slanských vrchoch 
oficiálne otvorili 1. septembra 2019.

MEGAFÓN V ČÍSLACH:
» Výstavba: viac ako 50 hodín
» Počet dosiek: 90
» Počet hranolov: 63
» Nosná konštrukcia: 7 prstencov
» Použité klince: 10 kg
» Spojovacie časti: 126 ks
» Počet pracovníkov: 15 chlapov
» Druh dreva: smrek
» Váha: viac ako 2,5 t
» Dĺžka: 4,2 m 
» Šírka: 2,5 m
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OBJAVUJEME TAJOMNÚ HISTÓRIU CHMEĽOVA

VZNIK RÁDU BOŽEHROBCOV 
A TEMPLÁROV

Začiatky rádu božehrobcov siahajú do 
roku 1099 a sú spojené s križiackymi 

výpravami. Vtedy Godfrey de Bouillon 
zriadil pri Svätom hrobe v Jeruzaleme in-
štitúciu strážcov tohto svätého miesta. 
Spoločenstvo sa skladalo z duchovných 
a rytierov.

V roku 1114 jeruzalemský patriarcha 
Arnold vytvoril zo strážcov Božieho hro-
bu (božehrobci) rád božehrobcov. Do pô-
sobnosti rádu spadal doprovod pútnikov, 
ochrana hrobu Kristovho vrátane úscho-
vy a ochrany nálezov súvisiacich s gol-
gotským príbehom a taktiež účasť vo 
výpravách proti neveriacim. Rád priamo 
podliehal jeruzalemskému patriarchovi 
a vo svojich začiatkoch mal 20 kanonikov 
a 50 rytierov pochádzajúcich z najlepších 
rytierskych rodín.

V roku 1119 bol na území Jeruzalema 
založený templársky rád zameraný na 
ochranu pútnikov smerujúcich do Jeru-
zalema zo západu. Mal len deväť členov 
a aj po deviatich rokoch nebol do rádu 
nikto prijatý a nie sú ani žiadne záznamy, 
že ochraňovali pútnické cesty a pútnikov. 
Sídlili na mieste niekdajšieho Šalamú-
novho chrámu, kde vykonávali aktívnu 
archeologickú činnosť. Okrem vykopávok 
sa templári zaoberali aj štúdiom starých 
hebrejských textov a kabaly – židovskej 
mystiky. 

V roku 1127 sa všetci zakladatelia 
rádu vrátili do Európy. Keďže sa templá-
ri za krátky čas stali najbohatším a naj-
vplyvnejším rádom kresťanského sveta, 
začali o nich kolovať legendy, že to do-
siahli preto, lebo našli bájnu Archu zmlu-
vy, či legendárny svätý grál, z ktorého 

údajne pil Ježiš Kristus pri Poslednej ve-
čeri. Vďaka prísnej disciplíne a dôraze na 
poctivosť templári priťahovali bohatých 
obchodníkov a feudálnych vládcov, aby si 
svoj majetok ukladali u nich. Na základe 
rozhodnutia pápeža sa stali prvými ban-
kármi na svete.

V roku 1136 zomrel zakladateľ templá-
rov Hugo de Payens a pápež Inocent II. ich 
v roku 1139 podriadil Vatikánu. 

Templári a božehrobci úzko spolupra-
covali. Templári si napríklad ukladali svo-
je sakrálne cennosti u božehrobcov, pre-
tože im zákon neumožňoval ich využitie 
v systéme svojho bankovníctva.

S podporou cirkvi sa rád božehrobcov 
rýchlo rozrastal nielen vo Svätej zemi, ale 
aj v Európe. Jedným z najvýznamnejších 
európskych kláštorov, ktorý vybudovali 
(v roku 1162) bol v poľskom Miechówe. 

PRÍCHOD KRIŽIAKOV (BOŽEHROBCOV 
A TEMPLÁROV) DO CHMEĽOVA

Pravdepodobne kvôli vojenským kon-
fliktom na poľskom území a z obavy 

o zhromaždený majetok bolo po podrob-
nom prieskume rozhodnuté o premiest-
není kláštora do Uhorska a ako najvý-
hodnejšia bola vybraná lokalita v okolí 
dnešného Chmeľova a Medzianok. 

Pre samotný kláštor bolo vybraté 
miesto v riedko obývanej časti severový-
chodného Chmeľova, pre pracovný tábor 
oblasť dnešnej Zimnej Studne a pre hos-
podársku základňu dnešné Medzianky.

Odborníci, ktorí mali stavať objek-
ty boli násilne odvlečení z Jeruzalema 
a okolia a prísne strážení. Obyvateľom 
Chmeľova božehrobci oznámili že sa 
stávajú poddanými ich kláštora a musia 
sa v plnej miere podriadiť rozhodnutiu 
každého križiaka. Do konca roka 1190 
bol už priestor Zimnej Studne a Medzia-
nok obývateľný a vo vnútornom Chme-
ľove ukončené všetky prípravné staveb-
né práce.

Výstavba kláštorného komplexu bola 
zahájená prestavbou kostola v roku 
1194. V rámci nej k existujúcej veži bo-
žehrobci pristavili z kameňa chrámo-
vú loď. Tá sa vo svojej pôvodnej podo-
be zachovala až do dnešných dní. Zo 
skromného kostolíka, ktorý slúžil prvým 
kresťanom sa príchodom križiakov stal 
veľký kostol, ktorý zmenil nielen von-
kajší vzhľad, ale aj interiér. Križiaci po-
čas jednotlivých výprav za oslobodenie 
Kristovho hrobu doviezli veľké množstvo 
sakrálnych predmetov, ktoré pochádzali 
z prvých kresťanských zborov. Podľa do-
bových opisov bol oltár chmeľovského 
chrámu vytvorený priamo z ukoristených 

Niekedy sa nám zdá, že už  vo svojom bezprostrednom 
okolí poznáme všetky miesta, že už nás nič neprekvapí. 
Miesta, ktoré míňame cestou autom sú pre nás príliš oby-
čajné a také samozrejmé. Snívame o zahraničných dovo-
lenkách, ale ani poriadne nepoznáme svoj kraj, miesto, 
ktorého vzduch dýchame. Možno by stálo za to sa poza-
staviť a poobhliadnuť sa okolo seba a začať vnímať krá-
su prírody a objavovať históriu. Čo tak začať potulkami 
v čarovnej obci Chmeľov, kde sa môžete dozvedieť zau-
jímavosti o jej tajomnej histórii templárov a božehrobcov, 
o šľachtickom rode Fejérváry, miestnom evanjelickom 
kostole a aj o histórii obce. Informácie nájdete na turistic-
kých tabuliach umiestnených v obci.

STRÁŽCOVIA 
BOŽIEHO HROBU 

A TEMPLÁRI
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relikvií nepredstaviteľnej hodnoty a zdo-
bili ho sochy apoštolov v životnej veľko-
sti. Oltárne prestierania boli z tých naj-
drahších látok, aké bolo možné v Oriente 
zadovážiť.

Po dobudovaní kostola sa začali budo-
vať kamenné kaštiele pre vrchných hod-
nostárov rádu. Hlavná kláštorná budova 
stála „Pod Kamencom“(stará škola). 
Bola dómom priora a súčasne aj kapi-
tulou s vlastným kňazským seminárom. 
Pre ostatných mníchov boli postavené 
neveľké drevené domčeky. Ďalším ob-
jektom bola stavba pre kone a miestnosť 
na uskladnenie krmiva, pretože každý 
križiak mal svojho vlastného koňa, o kto-
rého sa musel sám starať. V dnešných 
Podlipníkoch bola zriadená farma na 
chov prvotriednych jazdeckých koní.

Všetky priestory boli nedostupné pre 
druhé pohlavie. Súčasťou chmeľovského 
prepošstva bola Chmeľovská kapitu-
la – kňazský seminár, kde sa pripravo-
val mníšsky stav do kňazských funkcií. 
Pre seminaristov Chmeľovskej kapituly 
bolo pripravené ubytovanie v drevených 
domčekoch. Pre menej bohatých mní-
chov – božehrobcov boli postavené veľ-
ké ubytovne kasárenského typu. 

Stavba kláštorného areálu v Chmeľo-
ve trvala asi 11 rokov a bola ukončená 
v roku 1201. Aký osud stihol zajatcov 
zo Svätej zeme, ktorí stavali kláštorné 
objekty, to dnes nikto nevie. Zosta-
li však po nich priezviská ako Nazarej 
a Eliáš.

V roku 1212 uhorský kráľ Ondrej II. 
obdaril rád božehrobcov výsadnými prá-
vami a územnými majetkami v širšom 
okolí dnešného Chmeľova a Medzianok, 
a to len na základe akéhosi dodatočného 
stavebného povolenia.

Začiatkom marca v roku 1241 vtrhli 
do Uhorska mongolské hordy, spôsobi-
li skazu krajiny a radikálny pokles oby-
vateľstva. Na chmeľovskom katastri 
však nenapáchali veľa škody. Zapálili 
len hlavnú kláštornú budovu a pár do-
mov v dedine. Existuje písomný do-
klad o tom, že križiaci hlavnú budovu 
veľmi rýchlo opravili a ešte v r. 1245 
bola slávnostne vysvätená. Chmeľov-
ský kláštor bol v tej dobe nadriadený 
všetkým kláštorom strážcov Sv. hrobu 
v Uhorsku.

ODCHOD BOŽEHROBCOV Z CHMEĽOVA

Začiatkom 14. storočia bol ustano-
vený cirkevnými kruhmi za prepoš-

ta chmeľovských križiakov Fridrich, syn 
spišského grófa Arnolda z rodu Görgey-
ovcov. Osobne sa zúčastnil ozbrojenej 
potýčky s grófom Kokošom, členom 

rodu Berzeviczy, pri ktorej ho Kokošov 
vojak zabil.

Na miesto zabitého Fridricha nastúpil 
prepošt Henrich z Miechówa.

Kokoš bol v roku 1307 za zločin od-
súdený a jedným z „trestov“ bola povin-
nosť založiť 6 kláštorov, z ktorých jeden 
mal byť v spišskom Lendaku. Do tohto 
kláštora boli v roku 1313 presťahovaní 
božehrobci z Chmeľova.

Táto udalosť sa udiala v dobe likvi-
dácie templárov, ktorých kvôli ich bo-
hatstvu obvinili z najhorších zločinov 
stredoveku. Pápež Klement V. dňa 22. 
marca 1312 templársky rád zrušil, 
rozpustil a previedol všetok majetok 
templárov na rád Johanitov. V skutoč-
nosti však boli prevedené len stavby 
a pozemky, lebo všetok ostatný ma-
jetok vrátane zlata a striebra templári 
ukryli, alebo previedli do svetských rúk 
tak, aby neprepadol cirkvi a panovní-
kovi. A práve s touto skutočnosťou je 
spojená i záhada zániku chmeľovského 
kláštora. 

Kam zmizol poklad nesmiernej hodno-
ty, ktorý sem doniesli z Jeruzalema tem-
plári? Bol odovzdaný do úschovy božeh-
robcov? Alebo je stále v Chmeľove?

O prítomnosti križiakov v Chmeľove 
svedčí jednak názov obce od stredoveku 
až po zánik Rakúsko-Uhorska (Kerestur, 
Kereztes, Keresztesch, Komlóskeresz-
tes) a tiež značne rozšírené priezvisko 
Keresteš (križiak). 

RV

Križiacke výpravy v rokoch 1096 – 1204

Kresťanské územia

Moslimské územia

Kráľovstvá založené križiakmi

Prvá križ. výprava 1096 – 1099

Druhá križ. výprava 1147 – 1149

Tretia križ. výprava 1147 – 1149

Štvrtá križ. výprava 1147 – 1149
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PREDSTAVUJEME ČINNOSŤ ČLENA MAS ŠAFRÁN

O PROJEKTE

Projekt bol podporený z rozpočtu PSK. 
Vznikol v spolupráci s obcou Fulian-

ka, obcou Trnkov, Katedrou záhradnej 
a krajinnej architektúry FZKI SPU NIT-
RA a občianskeho združenia Dubravka-
-MLYN. Hlavná časť projektu bola reali-
zovaná 5. – 9. septembra 2022.

Cieľom bolo realizovať umelecko-
-historický workshop, počas ktorého 
došlo k príprave dokumentácie pre re-
alizáciu obnovy pamätihodností a kul-
túrnych priestranstiev obce Fulianka 
a obce Trnkov v súvislosti s ich pa-
miatkovou a spoločenskou hodnotou 

a v napojení na plánovanú cyklotrasu 
Prešov – Bardejov.

Medzi štyri vybrané lokality boli zara-
dené Fulianska lesná kaplnka zasvätená 
Bohorodičke Spolutrpiteľke, fuliansky 
kameňolom v napojení na kameňolom 
kapušiansky, konská farma pri Fulianke 

a centrum obce Trnkov. Workshop bol 
určený na študentov odboru krajinná 
a záhradná architektúra pod odborným 
vedením lektorov. Počet prihlásených 
študentov bol 12, čím dvojnásobne pre-
siahol počet z predchádzajúceho ročníka. 

Okrem novej témy na workshop, 
prispeli k jeho realizácii rady a záujem 

starostov Fulianky či Trnkova. Záujem 
starostu obce Trnkov p. Jiřího Ballarina 
nás osobitne potešil pre možnosť re-
alizácie práce študentov v centre obce 
Trnkov kde nám umožnil a sprístupnil 

priestory ateliéru a pomohol nám s uby-
tovaním účastníkov. Ruku k dielu priložil 
aj p. Jaroslav Lazorík, ktorý poskytol svo-
je skúsenosti a taktiež priestory konskej 
farmy.

Realizovaný študentský workshop 
v sebe niesol vzájomnú prepojenosť me-
dzi vybranými miestami a ich napojenie 

na plánovanú cyklotrasu Prešov – Bar-
dejov ako aj na okolité obce a zachovanie 
pôvodnej krajiny. Podmienkou pre vytvo-
renie návrhov bolo pracovať profesionál-
ne, umelecky, citlivo a v širších vzťahoch 
s myšlienkou spoznávania a vzájomného 
prepojenia.

PRIEBEH WORKSHOPU

Program sme rozbehli spoznáva-
ním bližšieho okolia prvej lokality, 

a to centra obce Trnkov. Neskôr areálu 
konskej farmy pri Fulianke a násled-

Občianske združenie Dubravka-Mlyn prezentuje snahu ľudí, ktorých životy sú 
spojené so starým vodným mlynom na samote pod Kapušianskym hradom 
neďaleko Prešova. Ich zámerom je darovať nový život miestu, ktoré si to pre 
svoj potenciál zaslúži a navyše môže ponúknuť kvalitné hodnoty dnešnému 
človeku podobne, ako z nich čerpali ľudia, ktorí tu žili v minulosti.
Po úspechu a pozitívnych ohlasoch z prvého ročníka združenie rozhodlo zor-
ganizovať druhý ročník letnej školy záhradnej architektúry pre študentov nit-
rianskej univerzity. Druhý ročník bol obohatený o pamätihodnosti a kultúrne 
miesta s vysokým potenciálom na zmenu a rozvoj regiónu Kapušianského 
hradného vrchu v spojitosti s vodným mlynom vo Fulianke. 

LETNÁ ŠKOLA ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY, ZAMERANÁ NA OBNOVU PAMÄTIHODNOSTÍ 
OBCE FULIANKA A OBCE TRNKOV (ŠTUDENTSKÝ WORKSHOP: 5. – 9. SEPTEMBRA 2022)

Trnkov

Konský majer, Fulianka

Fulianska lesná kaplnka
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PREDSTAVUJEME ČINNOSŤ ČLENA MAS ŠAFRÁN

ne program pokračoval prednáškový-
mi blokmi v areáli vodného mlyna vo 
Fulianke. Druhý deň nasledovala ex-
kurzia priestoru lesnej kaplnky Boho-
rodičky Spolutrpiteľky nad Fuliankou. 
Po zhliadnutí a navnímaní priestoru sa 
účastníci vybrali k poslednému rieše-
nému priestoru, ktorým bol fuliansky 
kameňolom. Intenzita pác študentov 
spočívala aj v rozhovoroch s miestny-
mi obyvateľmi, ktorí dávali študentom 
mnohé cenné rady a kontext pre ich 
tvorbu. K dispozícii mali študenti ma-
teriály obecného úradu, územné plá-
ny, technické výkresy, ortofotosnímky 
a mnohé ďalšie.

V závere workshopu boli účastníci 
ako aj obyvatelia obcí Fulianka a Trnkov 
pozvaní na kultúrny program do dre-

venej koliby v centre obce Fulianka. Na 
program boli pozívaní aj obyvatelia šir-
šieho okolia, ktorým sme chceli ukázať 
možnosti a výstupy diel študentov pre 
skrášlenie okolia v ktorom žijú. 

Predmetom večerného programu bola 
prezentácia výstupov všetkých štyroch 
skupín kde svoje návrhy prezentovali pred 
pozvanými hosťami a širokou verejnos-
ťou. Nechýbali ani poslanci PSK a NR SR. 
Ukončenie večera v kolibe bolo spojené 
s diskusiou o vytvorených návrhoch a ich 
realizovateľnosti, možných vylepšeniach 
či hľadaní zdrojov na ich realizáciu. 

Aký cieľ mala táto aktivita?
Cieľom projektu bolo dospieť k návrhom 
riešení obnovenia štyroch vybraných lo-
kalít Kapušianského hradného vrchu na 
rekreačné účely.

Pre koho bol workshop určený?
Workshop bol určený pre študentov od-
boru krajinná a záhradná architektúra 

z Ústavu krajinnej architektúry poľno-
hospodárskej univerzity v Nitre, pod od-
borným vedením lektorov.

Podaril sa zámer?
Výsledky krajinno-architektonických návr-
hov, môžu byť a budú poskytnuté správ-
com a starostom jednotlivých území. Tieto 
sú vhodnou nápovedou k tomu, ako nará-
bať s myšlienkou skvalitnenia mikroregió-
nu Kapušianského hradného vrchu.

V závere by sme radi poďakovali aj 
tým, ktorí nám podali pri uskutočnení 
pomocnú ruku. Veríme, že táto aktivita 
o. z. Dubravka-Mlyn bude užitočná pre 
ďalší krajinný rozvoj regiónu a napomôže 
k zlepšeniu spoločenského života.

Snáď sme takto inšpirovali k aktivite 
mnohých a ukázali, že je v našom regió-
ne veľký potenciál posunúť miesto kde 
žijeme k lepšiemu.                 Ján Rozkoš 

Trnkov
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ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIA ÚZEMIA ŠAFRÁNU

Spoločne budovali, starali sa o kul-
túrny, spoločenský a hasičský život 

v obci. V Čelovciach je veľmi silná ha-
sičská tradícia, ktorá je tradovaná v obci 
od roku 1935. Za veľkej podpore práve 
obecného úradu a prístupu jednotlivcov 
okolo Viktora Kožleja mohli dobrovoľ-
níci realizovať svoju činnosť, ktorá bola 
pre organizáciu DPO SR ukážková. Ha-
siči a Obecný úrad organizovali športové 
turnaje, zábavy, Medzinárodný deň detí 
s hľadaním Čelovského pokladu, Pivný 
festival, Hasičské súťaže - Čelovský po-
hár na „Hančovej“ cesta z Podhrabiny do 
Čeloviec a množstvo drobnej práce pre 
obecný úrad. Čo je však hlavné Dobro-
voľní hasiči v Čelovciach boli nápomocní 
operačnému stredisku HaZZ v Prešove 
a svoju účasť v celoplošnom rozmiest-
není síl a prostriedkov Ministerstva 
vnútra splnila hasičská jednotka v Če-
lovciach tiež ukážkovo. Dobrovoľníci ne-
ustále odpratávali spadnuté stromy na 
ceste z Podhrabiny do Čeloviec po búr-
kach. Pomáhali občanom Prešova pri zá-
plavách, občanom Chmeľovec pri požiari, 
občanom Malého Šariša pri záplavách, 
občanom Oravy pri snehovej kalamite, 
občanom Čeloviec pri zatopených stud-
niach a ďalšej pomoci. Množstvom ško-
lení, odbornej a taktickej činnosti dokázal 

kolektív v malej obci Čelovce veľmi pekne 
udržať tradíciu hasičstva v obci, vzbudiť 
záujem o dobrovoľníctvo a pomoc oby-
vateľom.

Delegát DPO SR Ján Namešpetra, odo-
vzdal starostovi Jánovi Kožlejovi medailu 
od DPO SR za podporu hasičstva v obci.

Na pamiatku tejto obdivuhodnej čin-
nosti a spolupráce Obecného úradu 
a Dobrovoľného hasičského zboru veno-
val z vlastnej zbierky Viktor Kožlej a Ján 
Kožlej pre obec Čelovce, vzácnu originál-
nu, historickú prilbu Zemskej hasičskej 
jednotky z roku 1922. Viktor Kožlej

Viac o činnosti hasičského kolektívu 
v Čelovciach na: 
www.obeccelovce.sk - DHZ Čelovce.
FB stránke DHZ Čelovce
Youtube.com - DHZ Čelovce

MAS ŠAFRÁN VYHLASUJE 
VÝTVARNÚ SÚŤAŽ 
PRE DETI, KTORÉ ŽIJÚ 
V OBCIACH ŠAFRÁNU
„Namaľuj si svoju obec“
Milé deti, ak radi maľujete, ukážte 
nám svoj talent. Namaľujte svoju 
obec, to čo sa Vám na nej páči, jej zau-
jímavé miesta alebo tajné zákutia. Ak 
máte nápady, ako by mohla vyzerať, 
dajte to tiež na papier! Fantázii sa me-
dze nekladú. Máte na to 6 mesiacov, 
budeme radi, ak sa do súťaže zapojíte!

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:
1. deti materských škôl 

(3-6 rokov)
2. deti zo základných škôl a ZUŠ 

(6-9 rokov)
3. deti zo základných škôl a ZUŠ 

(10-15 rokov)

TERMÍN SÚŤAŽE: 
02.01.2023 – 30.06.2023 
Zberné miesta doručenia výtvar-
ných prác: Jednotlivé obecné úrady 
na území MAS ŠAFRÁN
Poznámka: na zadnú stranu výkre-
su(veľkosť A4 alebo A3) nezabudnite 
uviesť: názov obce, meno dieťaťa, vek, 
adresu, meno zákonného zástupcu 
alebo učiteľa/ky a telefonický kontakt. 
ĽUBOVOĽNÁ TECHNIKA

HODNOTENIE A OCENENIE PRÁC:
Zo všetkých doručených prác vybe-
rie porota tri najkrajšie práce v kaž-
dej kategórii, ktoré budú aj ocene-
né. Termín a výsledky súťaže budú 
oceneným autorom včas oznámené. 
Práce môžu byť použité na propagá-
ciu MAS ŠAFRÁN.

ĎALŠIE INFORMÁCIE: 
Mgr. Natália Maťašová, 
tel: 0914 331 242, 
mail: kancelaria.massafran@gmail.com

VÝZVA

Dňa 25.11 2022, v Čelovciach sa konala výročná hasičská schôdza. Na tejto 
výročnej schôdze ukončili svoju aktívnu činnosť pre obec Čelovce starosta 
Ján Kožlej a predseda Dobrovoľných hasičov Viktor Kožlej s kolektívom dob-
rovoľníkov.

DHZ ČELOVCE
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KREATÍVNE A SOCIÁLNE OKIENKO

Spomedzi divákov bola vybraná 5 člen-
ná nezávislé komisia, ktorá za víťaza 

určila družstvo TJ Slánske.
V programe vystúpil folklórny súbor 

Starišan a folklórna spevácka skupina 
Ciparka z Ruskej Novej Vsi a folklórna 

spevácka skupina Keľamešske furma-
ňi. Deti sa mohli zabaviť na nafukova-
cej šmýkačke, nafukovacom hrade a pre 
staršie deti a dospelých bola pripravená 
atrakcia - nafukovacia futbalová brána.
Akciu obohatili aj naše domáce gazdin-

ky a pekárky, ktoré pre všetkých hostí aj 
súťažiacich napiekli tie najlepšie koláče.

Každé zúčastnené družstvo bolo od-
menené a nezabudli sme ani na odmenu 
pre naše šikovné pekárky a gazdinky. 

Dana Bereczková

Fašiangy začíname v obci Trnkov, 
kde sa 7.1.2023 uskutoční 

„SPOLOČNÝ PLES OBCÍ“. 
Týždeň po referende, 28.1.2023 nás privíta 
obec Okružná na 

„KEREŠTVEJSKEJ ZÁBAVE“
a fašiangy ukončíme 18.2.2023 v Lade 

„FAŠIANGOVOU ZÁBAVOU“.
Veríme, že si každý z Vás vyberie a dobre sa zabaví 
v príjemnej spoločnosti priateľov, susedov.
TEŠÍME SA NA VÁS VŠETKÝCH!

Milí susedia, priatelia, kamaráti, návštevníci našich obcí,
dovoľujeme si Vám dať do pozornosti a zároveň 
Vás pozvať na tri spoločensko-kultúrne podujatia, 
ktoré organizujeme v rámci medziobecnej spolupráce obcí Okružná, Lada a Trnkov.

Vladimír Magač
starosta obce 
Okružná

Ing. Milan Hudák
starosta obce 
Lada

Ing. Jiří Ballarin
starosta obce 
Trnkov

NOVESKÁ FIZOLA - 2. ROČNÍK

V obci Ruskej Novej Vsi sa už druhý-
krát konala súťaž vo varení fazu-
ľovej polievky. Zúčastnilo sa jej 5 
družstiev (1. Ciparka, 2. TJ Slánske, 
3. Šakalici, 4. Fazuľky, 5. Poslanec-
ká fazuľovica).
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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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