
ŽIADOSŤ

 

Žiadosť o poskytnutie dotácií a účelových finančných  prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho
kraja  podľa VZN č. 9/2011 v platnom znení.

=======================================================================

Oblasť poskytnutia dotácií účelových finančných prostriedkov:

1.  Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu

 

 

Opatrenie 1.2 - Regionálne / Top podujatia

Názov projektu XIX. Tokajský festival

Miesto realizácie - mesto /
obec

Obec Borša

Okres Trebišov

Kraj Košický

Začiatok realizácie projektu 19.4.2022

Koniec realizácie projektu 15.7.2022

Celkový rozpočet projektu v € 5 555,56 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK v €

5 000,00 €

Povinné spolufinancovanie v € 555,56 €

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

Názov / meno žiadateľa Obec Borša

Ulica Ružová 188/2

PSČ 07632

Obec / mesto Borša

Okres Trebišov

Príloha č. 1



Kraj Košický

Číslo telefónu 056 6792 213

Email obecborsa@gmail.com

Právna forma obec

IČO 331341

Je žiadateľ členom OOCR na
území Košického kraja, ktorá
je členom Košice Región
Turizmus?

NIE

Od kedy ste členom OOCR?

Štatutárny zástupca

Meno a priezvisko Telefónne číslo Email

Ing. Anna Tünde Vargová 0905 208 346 obecborsa@gmail.com

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Email obecborsa@gmail.com

Meno a priezvisko Csilla Sándor Szabó

Číslo telefónu 0918 474 926

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

Popíšte skúsenosti žiadateľa s
prípravou a realizáciou
obdobných, alebo iných 
projektov za posledné 3 roky,
max. v rozsahu 1000 znakov.

Obec Borša kladie dôraz na rozvoj tradičnej ľudovej kultúry a folklóru,
najmä v podobe festivalov. Top podujatím je už dlhoročne "Tokajský
festival", ktorý obec Borša realizuje už tradične v spolupráci s Kultúrnym
centrom Medzibodrožia a Použia (KCMaP) v autentickom prostredí kaštieľa
F. Rákócziho II. Koncepcia minulých ročníkov sa niesla v znamení folklóru,
dobrého tokajského vína a miestnej gastronómie. Cieľom festivalu je rozšíriť
ponuku kultúrnych podujatí a prispieť k zvýšeniu domácej a zahraničnej
návštevnosti regiónu. Festival dosiahol medzinárodnú úroveň vďaka širokej
ponuke kultúrnych programov a sprievodných podujatí, v prevedení
zahraničných aktérov z krajín, v ktorých zanechal svoje stopy F. Rákóczi II.
Autentickosť festivalu v predchádzajúcich 18. rokoch dopĺňali účinkujúci z
celej Európy - folklórne súbory, remeselníci a vinný rytieri z Maďarska,
Česka, Poľska, Rumunska, Ukrajiny, Turecka a Francúzska. Medzi atrakcie
podujatia patril Tokajský expres ťahaný parným rušňom z Košíc do Borše,
slávnostný sprievod k pamätnej buste F. Rákócziho II., rytierske
predstavenia a ukážky stredovekého boja, ľudové detské hry, razenie
Rákócziho toliara, degustácia tokajských vín, rodinné tvorivé dielne,
predstavenia vlajkonosičov a tematické výstavy. Široké spektrum programu
v rámci festivalu oslovil každého záujemcu, od najmenších až po seniorov.

POPIS PROJEKTU

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 1.XIX.Tokajský festival, ktorý sa uskutoční v areáli kaštieľa Rákocziho, je
zárukou



príjemnej atmosféry, kde sa o jedinečné momenty postarajú predstavitelia
historických a dobových tancov, s
ukážkami protihabsburských povstaleckých vojakov a historických strelníc,
doplnenú o degustáciu tokajských vín a
dobových špecialít. Program podujatia obohatia vystúpenia dobových,
hudobných, tanečných a speváckych
skupín, oživujúce kurucké obdobie. Cieľom projektu je priblížiť postavenie
kráľov a panovníkov v 17.storočí,
predstaviť život kurucov a ich dych berúcich súbojov, interaktívnu ukážku
dobových zbraní a remesiel, teda oživiť
spomienky na zašlé slávne časy v ktorom pôsobil knieža a vodca František
Rákóci II.
2.Spoluorganizátorom podujatia je KCMaP a II. Rákóczi Ferenc, n.o., ktorí
zvyšujú úroveň kultúrneho programu
a podieľajú sa na zabezpečení personálneho, materiálneho a finančného
zázemia za účelom úspešnej realizácie
podujatia.
3.Miesto realizácie podujatia je úzko späté s históriou Františka Rákóciho,
keďže predstavuje jeho rodisko a z tohto
dôvodu je Kaštieľ Rákócziho v Borši jedným z najikonickejších miest, ktorý
bude pravým nositeľom predmetnej
tematiky podujatia.
4.Festival nadväzuje na kultúrno-historické bohatstvo rodiska Františka
Rákóciho II., ktoré umožní tak
návštevníkom trochu "cestovať v čase" v duchu dobovej kultúry.
5. Nový ročník festivalu má za svoj primárny cieľ poukázať na neoceniteľné
hodnoty Košického samosprávneho
kraja, pozdvihnúť jej návštevnosť nielen domácimi ale aj zahraničnými
návštevníkmi a súbežne aj regiónu
Medzibodrožia, ktorého najväčším lákadlom je v súčasnosti práve kaštieľ
Rákócziho v Borši, kde sa festival
každoročne uskutoční. Tu sa však poslanie festivalu ešte nekončí. Kaštieľ v
obci Borša môže byť prvou zo zastávok
a bodom záujmu pred ďalšími doposiaľ málo navštevovanými kultúrnymi
pamiatkami, ktoré medzičasom prešli
úplnou alebo čiastočnou rekonštrukciou na území MaP. Realizáciou tohto
festivalu chceme poukázať na
nevyhnutnosť aktivít zameraných na ochranu, uchovávanie, šírenie a
prezentáciu hmotného a nehmotného
kultúrneho dedičstva a umenia z obdobia protihabsburského povstania.
6.Predpokladaný termín realizácie podujatia je 04.-05.06.2022.

MEDZINÁRODNÝ CHARAKTER
PODUJATIA

-

CIEĽOVÉ SKUPINY Podujatie je určené pre každú vekovú kategóriu a rodiny s deťmi.

PROGRAM PODUJATIA PODUJATIA: Plánovaný program podujatia:
1.deň - 04.06.2022 (sobota):
15:00 - slávnostné otvorenie festivalu
11:00 - 20:00 - sprievodné podujatia - tradičný jarmok domácich produktov,
ochutnávky vín, ponuka gastronomických špecialít, ktoré priblížia vôňu,
chuť a atmosféru skutočného stredoveku. V areáli kaštieľa budú čakať
návštevníkov ľudové detské hry pod vedením profesionálnych animátorov,
výstava dobového oblečenia,jazda na koni a interaktívna strelnica pre deti.
Pri amfiteátri
vznikne jarmok stredovekých remesiel s ukážkami kováčstva, hrnčiarstva a
drotárstva,
- amfiteáter pri kaštieli - vystúpenia dobových hudobných a tanečných
skupín, bojové umenia kurucov a labancov, vystúpenie dobového OZ
Bethlen Gábor a poobedňajšie hudobno-tanečné vystúpenia. Program



festivalu je zložený z inscenácií pre deti, mládež i dospelých. Mnohé z
predstavení sú interaktívne a zapájajú detí priamo do diania.
- prvý deň festivalu uzatvára koncert populárnej hudby.
2.deň - 05.06.2022 (nedeľa):
- prednáška na tému kurucké obdobie a život Františka Rákócziho II.
- divadelné popoludnie pre deti a dopselých
- hudobný koncert

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

Realizáciou dvojdňového podujatia sa vytvára kvalitná a komplexná ponuka
pre návštevníkov preferujúcich kultúrny cestovný ruch. V prvom rade
podujatie výraznou mierou zviditeľní kaštieľ Rákócziho v Borši a jeho
služby, pričom na druhej strane vytvorí tzv. záchytný bod pre príliv
domácich a zahraničných turistov. Týmto festivalom sa vytvára priestor pre
spoznanie primárnej ponuky na ceste za pamätihodnosťami regiónu ako sú
napríklad kaštieľ Vécsey v Strede nad Bodrogom a kaštieľ Sennyeiovcov v
obci Biel, Soľný dom vo Veľkých Trakanoch, zrúcanina hradu Csonkavár,
Mailáthov kaštieľ v Pribeníku a zrúcanina hradu vo Veľkom Kamenci.
Návštevníci ktorí vyhľadávajú sakrálnu turistiku zaujme románsky kostol v
obci Svätuše ako aj kláštor premonštrátov v obci Leles. Návštevníkov ďalej
ohúria unikátne
tufové vinné pivnice v Malom Horeši pri ktorých si môžu vychutnať miestne
vína a horešský béleš. Územie ponúka sieť cyklotrás z obce Viničky cez obce
Bara - Malá Tŕňa - Veľká Tŕňa - Slovenské Nové Mesto a späť s možnosťou
prenájmu elektrických bicyklov v obci Viničky. Dobrodružstvo pre turistov
dopĺňa vodná turistika na rieke Bodrog s možnosťou plavby až po maďarské
mesto Sárospatak a náučný chodník a vodná zážitková cesta v obci Oborín v
dĺžke 3 km s drevenou lávkou a rozhľadňou na pozorovanie vtáctva s
možnosťou stravovania v miestnych maďarských reštauráciách. Výsledkom
festivalu je predpoklad zvýšenia počtu krátkodobých prenocovaní a pobytov
na území regiónu s využitím lokálnych subjektov.

PREDPOKLADANÝ POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

2000-3000

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

Názov aktivity začiatok aktivity v tvare mm/rr: Koniec aktivity v tvare mm/rr:

Prípravná fáza 19.4.2022 3.6.2022

Realizačná fáza 4.6.2022 5.6.2022

Záverečná správa 6.6.2022 15.7.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU Na propagáciu projektu a programu budú využité miestne a regionálne
tlačové a
elektronické média:
-internetové stránky: www.atempo.sk, www.kcmap.sk,
www.terraincognita.sk, www.bodrog-tisa.sk, sociálne siete facebook a
instagram obce Borša a Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia, tlačové
média, letáky, pozvánky a bilboardy.

ČESTNÉ VYHLÁSENIA

Ja, dolupodpísaný štatutárny zástupca čestne vyhlasujem, že: 

✓ všetky informácie uvedené v žiadosti o dotáciu/účelové finančné



prostriedky, ako aj vo všetkých prílohách sú úplné, pravdivé a správne;

✓ nemám ku dňu podania žiadosti nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie;

✓ že ku dňu podania žiadosti o dotáciu nie som daňovým dlžníkom;

✓ nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia;

✓ nie je ku dňu podania žiadosti voči mne vedené konkurzné konanie, nie
som v konkurze, v reštrukturalizácia nebolo proti mne zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok
majetku;

✓ nie som ku dňu podania žiadosti v likvidácii;

✓ mi nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z
fondov Európskej únie (vzťahuje sa na subjekty uvedené v § 8 ods. 8 zák. č.
583/2004 Z. z.);

✓ som ako žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania;

✓ nie som ku dňu podania žiadosti o dotáciu v nútenej správe (vzťahuje sa
IBA na obce);

✓ som zapísaný v registri partnerov verejného sektora (vzťahuje sa na
žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora);

✓ mám vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom Košického
samosprávneho kraja;

✓ ako žiadateľ o poskytnutie dotácie nemám aktivity v predkladanom
projekte podporené z iných dotačných a grantových systémov;

✓ disponujem finančnými prostriedkami na spolufinancovanie projektu;

✓ všetky predložené dokumenty sú totožné s originálom;

✓ súhlasím so spracovaním údajov: Vyplnením formulára: /Žiadosť o dotáciu
/ účelové finančné prostriedky na podporu cestovného ruchu na rok 2022",
dávam dobrovoľný súhlas na spracovanie uvedených údajov. Súhlas dávam
podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení neskorších zákonov účinného od 25.08.2018 (ďalej len: "Zákon o
ochrane osobných údajov") a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ
2016/679 z 27. apríla 2016.

PRÍLOHY

Povinné prílohy

Podrobný rozpočet projektu  vo formáte XLS alebo XLSX



názov Rozpočet TF.xlsx

popis

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

 

názov IČO.pdf

popis

Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa.

 

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa

 

názov Čestné vyhlásenie.pdf

popis

názov Osvedcenie.pdf

popis

IBA OPATRENIE 1.1. Medzinárodné podujatia: Stručný popis minimálne trojročnej histórie 

https://terraincognita.egrant.sk/file/901876.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/901876.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/844115.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844115.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/843671.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/843671.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/844116.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844116.pdf


IBA OPATRENIE 1.1. Medzinárodné podujatia: Mediálny plán alebo plán publicity podujatia v danom roku.

IBA OPATRENIE 1.2 Regionálne/TOP podujatia: Stručný popis histórie podujatia alebo Koncepcia smerovania
podujatia.

názov 836783.jpg

popis Tokajský festival

názov 836791.jpg

popis Tokajský festival

názov 836792.jpg

popis Tokajský festival

názov 836785.jpg

popis Tokajský festival

názov 836786.jpg

popis Tokajský festival

názov 836793.jpg

https://terraincognita.egrant.sk/file/843544.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/843544.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/843549.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/843549.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/843552.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/843552.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/843554.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/843554.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/843555.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/843555.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/843557.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/843557.jpg


popis Tokajský festival

názov 836787.jpg

popis Tokajský festival

názov 836799.jpg

popis Tokajský festival

názov 836788.jpg

popis Tokajský festival

názov 836789.jpg

popis Tokajský festival

názov 836790.jpg

popis Tokajský festival

názov Stručný popis histórie podujatia.pdf

popis

https://terraincognita.egrant.sk/file/843561.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/843561.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/843563.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/843563.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/843572.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/843572.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/843574.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/843574.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/843576.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/843576.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/843673.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/843673.pdf


názov dohoda o partnerstve KCMaP 2.pdf

popis

názov parterstvo_2022.pdf

popis

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Csilla Sándor Szabó

 &check; Potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a
správne.

https://terraincognita.egrant.sk/file/844038.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844038.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/844040.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844040.pdf

