
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 Podhoroďské folklórne slávnosti - 48. ročník

Miesto realizácie - mesto /
obec

obec Podhoroď

Okres Sobrance

Kraj Košický

Začiatok realizácie projektu 4.7.2022

Koniec realizácie projektu 29.9.2022

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 Podhoroď

Ulica Podhoroď 112

PSČ 07264

Obec / mesto Podhoroď

Okres Sobrance

Príloha 1



Kraj Košický

Číslo telefónu 0905782004

Email podhorod@podhorod.sk

Právna forma obec

IČO 325635

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

Anton Hricko 0905782004 podhorod@podhorod.sk

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Email podhorod@podhorod.sk

Meno a priezvisko Anton Hricko

Číslo telefónu 0905782004

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

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

Obec Podhoroď sa svojimi aktivitami zapája do rozvoja cestovného ruchu v
tejto lokalite.
Podhoroďské folklórne slávnosti v roku 2022 oslávia už svoj 48. ročník.
Organizácia týchto slávností bola zaradená aj medzi TOP podujatia
Košického samosprávneho kraja.
Obec má bohaté skúsenosti s realizovaním nielen kultúrnych podujatí, ale aj
s realizáciou iných projektov.
Obec Podhoroď má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov na obnovu
dediny s dôrazom na zlepšovanie podmienok života v tejto dosť odľahlej
časti našej krajiny. V poslednom období obec realizovala projekty:
-zmena vykurovania /tepelné čerpadlá/ a zateplenie budovy /nová fasáda/ a
strechy kultúrneho domu a obecného úradu /2017/
-rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci /dve etapy 2016 a 2018/
-výmena okenných konštrukcií v základnej škole /2017/
-zriadenie kamerového systému kvôli bezpečnosti obce /2018 – 2021/
-zateplenie budovy materskej školy /nová fasáda/ a výmena kúrenia /
podlahové kúrenie/2019/
-zriadenie a obnova odvodňovacích zariadení miestnych komunikácií v obci
/1.etapa 2018/ a /2.etapa 2018-2019/
-nákup športovej výbavy do ZŠ /2019/
- zriadenie zóny fitnes pri KD na čerstvom vzduchu /2021/
Momentálne obec pracuje na projektoch rekonštrukcie miestnych
komunikácií v obci, rekonštrukcie sociálnych zariadení v KD, zriadení
zastávky a chodníka pri ZŠ, rekonštrukcie časti strechy ZŠ, zriadení domu



sociálnych služieb v obci Podhoroď a iné.

POPIS PROJEKTU

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 1. Folklór má na Dolnom Zemplíne bohatú históriu a
Zámerom nášho projektu je nezabúdať na kultúrne dedičstvo, ktoré nám
zanechali naši predkovia. Obec Podhoroď sa nachádza na pomedzí rusínov,
rusnakov, ukrajincov a zemplínčanov. Viacžánrový festival je v tejto
prihraničnej oblasti obľúbenou i očakávanou kultúrno – spoločenskou
udalosťou.
Cieľom nášho podujatia je zachovanie folklóru v tejto oblasti v jeho
nezameniteľnom a prirodzenom prostredí. Cieľom festivalu je budovať
povedomie a hrdosť na spoločnú históriu a súčasnosť regiónu, v ktorom sa
prelínajú ľudové zvyky a tradície. Chceme zatraktívniť destináciu a
prispievať k rozvoju cestovného ruchu.
Východiská projektu - v roku 2022 sa uskutoční už 48. ročník podujatia. Bolo
by veľmi pekné, ak by sme zachovali tento festival, pretože folklór je v tejto
lokalite veľmi obľúbený
Téma festivalu je v roku 2022 - Návrat k tradíciám - folklórnym aj
remeselným
Remeselníci majú v tomto regióne významné postavenie a predstavenie
remeselníkov je obľúbenou aktivitou festivalu
2. Spolupráca je na takýchto podujatiach veľmi dôležitá
Spoluorganizátori, lokálna komunita je zapojená hneď v niekoľkých rovinách
- podnikateľské subjekty a gastro zariadenia sa majú možnosť zapojiť do
aktivity a zároveň predviesť svoje služby Remeselníci majú možnosť
prezentácie
Na projekte spolupracujú:
obec Beňatina
obec Ruská Bystrá
obec Inovce
Lesy SR š.p. Banská Bystrica
Reštaurácia Maňa Sobrance
ZŠ s MŠ Podhoroď
Mikroregión Borolo
OZ TiHraC
Zväz Rusínov - Ukrajincov Slovenskej republiky
Zemplínske kultúrne centrum a Hvezdáreň Michalovce
Klub košických kuchárov a cukrárov
3. miesto - Podhoroďský festival má svoju tradíciu. Je to naše dedičstvo,
ktoré v regióne máme možnosť rozvíjať už 48 rokov, preto je potrebné a
nutné, aby sme aj my zanechali po sebe stopu a dali možnosť generácii,
ktorá príde po nás, aby mali čo zveľaďovať a v čom pokračovať
Obec Podhoroď v spolupráci s občianskym združením TiHraC, chce vstúpiť
do tohto podujatia s organizáciou zábavného predpoludnia hlavne pre
rodiny s deťmi a dať do povedomia hrádok, ktorý sa vypína nad obcou
Podhoroď a jeho krásne okolie. Hrad a jeho okolie krásne vyčistili a niektoré
časti svojpomocne zrekonštruovali. Históriu, ktorá je často opradená
tajomstvami chceme pri organizácii využiť na spoznávanie krás, histórie a
tradícií tejto lokality. Organizovaním zábavných, edukatívnych aktivít „Hry
pod hradom“ chceme vzbudiť záujem najmenších, ale aj širokej verejnosti o
našu regionálnu históriu s dopadom na súčasnosť
4. -Podujatie má veľký význam pre túto lokalitu, pretože dáva možnosť
spoznávať región nielen cez folklór, ale aj prírodné krásy a kulinárske
špeciality. Na festivale máme úžasnú JEDINEČNOSŤ – kuchárskou
jedinečnosťou tohto podujatia je príprava jedla s názvom „Podhoroďský
GUGEĽ“ je atraktivitou, ktorú realizujeme 5-ty rok a najprv sa všetkým
prítomným vysvetľuje ako sa táto špecialita pripravuje a následne pod
odborným kuchárskym vedením si odvážni návštevníci túto špecialitu môžu
pripravovať. Táto činnosť je návštevníkmi veľmi obľúbená a každým rokom
je „kuchárov“ čoraz viac.



- Podujatie obohacujeme sprievodnými podujatiami a činnosťami, do
ktorých zapájame najmä rodiny s deťmi, aby cez zážitok spoznávali krásy
nielen tejto lokality, ale aj tohto skvelého festivalu
-Udržiavanie tradícií a dedičstva, ktoré nám zanechali naši predkovia je pre
spoločnosť veľmi dôležité, pretože len tak môže región napredovať, ak
vieme zužitkovať a zveľadiť to, čo je nám blízke už dlhé roky. 48. ročník nás
zaväzuje k tomu, aby sme vytvárali takéto podujatia
5. Drevený kostolík pozostatkov sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej, ktorý je
zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, drevený kostolík
Inovce, Beňatinské jazero, či Beňatinský travertín sú kultúrne a prírodné
atraktivity tejto lokality, na ktoré chceme upriamiť aj pozornosť
návštevníkov, pretože budeme tieto atraktivity na podujatí prezentovať.
6. Podhoroďské folklórne slávnosti - 48. ročník - 28.august 2022

MEDZINÁRODNÝ CHARAKTER
PODUJATIA

podujatie nemá medzinárodný charakter

CIEĽOVÉ SKUPINY Podujatie je určené pre všetky vekové kategórie, pretože kultúrny program
a sprievodné aktivity sú rôznorodé a naplánované tak, aby si každý
návštevník našiel niečo pre seba.
Na podujatí plánujeme fakultatívne výlety -
1. Beňatinské jazero a Beňatinský travertín
2. Inovce - drevený kostolík
3. Ruská Bystrá - drevený kostolík zapísaný do Zoznamu svetového
dedičstva UNESCO
Podujatie je určené pre:
- rodiny s deťmi - 35%
- generácia 20 - 30 rokov - 15%
- generácia 40-60 rokov - 35%
- generácia nad 60 rokov - 15%

PROGRAM PODUJATIA 48. Podhoroďské folklórne slávnosti

Termín a miesto: 28.8.2022 /nedeľa/
amfiteáter

Festivalový deň začína ráno o 9.00 hod. otvorením sprievodných podujatí
9.00 hod. – Hradná pani z Tibavského hradu
Predstavenie regiónu
Zábavné dopoludnie pre deti
tvorivé workshopy
10.00 hod. – PODHOROĎSKÝ GUGEĽ 2022
Otvorenie kuchárskej súťaže v príprave miestnej špeciality
Kuchársky workshop – „Ako pripraviť gugeľ?“
11.00 hod. - Poklady Východu
Beňatinské jazero
Kostolík v Ruskej Bystrej a Inovci
Predstavenie kultúrnych a prírodných pamiatok v tejto lokalite
13.00 hod. – Varím... Varíš... Varíme...
Vystúpenie Cechu „Košických kuchárov“
Špeciality zo Zemplína – varenie na živo
Kultúrny program:
14.00 hod. – Slávnostné otvorenie Podhoroďských folklórnych slávností
14:15 hod. – Maličká som...
vystúpenie najmladších účastníkov na festivale
ZŠ Podhoroď
14:30 hod. – Kedz som išou...
Vystúpenie folklórnych telies a skupín z regiónu
15:15 hod. - Kamaraci mojo...
Vystúpenia rusínskych folklórnych speváckych skupín



15:45 hod. – Varila som, varila...
Podhoroďský gugeľ 2022
Vyhodnotenie kuchárskej súťaže
16:15 hod. – Jurošík
Vystúpenie folklórneho súboru
17:10 hod. – Na Podhorodi veśelo...
Štefan Štec a kapela Fajta
Vystúpenie
19.00 hod. – Oj zabava, zabava až do rana
Vystúpenie lokálnych telies a speváckych skupín

Sprievodné aktivity:
- tvorivé workshopy – ZŠ Podhoroď
Zemplínske kultúrne centrum a Hvezdáreň
- Ulička remesiel - remeselníci
- gastronomická súťaž PODHOROĎSKÝ GUGEĽ 2022
- detský kolotoč
- nafukovací hrad
- jazda na koni

PODHOROĎSKÝ GUGEĽ 2022
– gastronomická súťaž v príprave miestnej špeciality zo surovín, ktoré sa
pestujú a chovajú v tomto regióne – zemiaky, huby a slanina

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

Sobranský región je bohatý na prírodné a kultúrne pamiatky. Lokalita obce
Podhoroď sa nachádza v oblasti, kde sú kultúrne pamiatky - priamo vobci
Podhoroď sa nachádza Tibavský hrad, v obci Ruská Bystrá - drevený
kostolík pozostatkov sv. Mikuláša, ktorý je zapísaný v Zozname svetového
dedičstva UNESCO, drevený kostolík v obci Inovce. Prírodné atrakcie medzi
ktoré patrí Beňatinské jazero a Beňatinský travertín. Podhoroď je na
križovatke týchto kultúrnych a prírodných atraktivít a počas podujatí, ktoré
obec organizuje, upriamuje pozornosť na všetky tieto atraktivity, čím
motivuje návštevníkov k opätovnej návšteve tejto lokality.
Podujatie naberá každým rokom na kvalite aj kvantite a ponúka účinkujúcim
tohto festivalu predviesť sa pred divákmi a tak im umožňuje hudobný rast a
skvalitňuje ich prejav. Na druhej strane ponúka mladým ľuďom, rodinám,
ale aj staršej generácii možnosť zapojiť sa do kultúrno – spoločenského
života a spoznať talentovaných ľudí. Súčasťou podujatia je predvedenie
historických udalostí, činností, výrobkov, ktoré si môžu všetci na festivale
možnosť vyskúšať v hrách, či tvorivých dielničkách. Formou hier chceme
vzbudiť záujem a zvýšenie turistického záujmu o túto lokalitu.

PREDPOKLADANÝ POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

Podujatie je realizované počas celého dňa a aktivity sú navrhnuté po celej
lokalite. Chceme návštevníkom ponúknuť možnosť spoznať konkrétne túto
lokalitu a jej zaujímavosti.
Na základe predchádzajúcich ročníkov a s možnosťou spolupráce s Krajskou
organizáciou cestovného ruchu Košice - Región - Turizmus predpokladáme,
že privítame cca 3 500 návštevníkov počas podujatia.

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

Názov aktivity začiatok aktivity v tvare
mm/rr:

Koniec aktivity v tvare
mm/rr:

príprava podujatia a sprievodných aktivít 4.7.2022 27.8.2022

Klub Košických kuchárov - predvádzanie "Varenie na živo"
a súťaž "Podhoroďský gugeľ" 28.8.2022 28.8.2022

vystúpenie lokálnych folklórnych telies a speváckych
skupín 28.8.2022 28.8.2022

vystúpenie hostí - rusínske folklórne skupiny 28.8.2022 28.8.2022



vystúpenie - FS Jurošík 28.8.2022 28.8.2022

vystúpenie - Štefan Štec a kapela Fajta 28.8.2022 28.8.2022

vystúpenie regionálnych folklórnych telies a speváckych
skupín 28.8.2022 28.8.2022

Tibavská hradná pani a aktivity pre deti 28.8.2022 28.8.2022

vyhodnotenie podujatia 29.8.2022 29.9.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU Promo kampaň – webová stránka obce – bude obsahovať základné
informácie o realizovanom projekte a detailné informácie na webovom sídle
a propagačné materiály
Sociálne siete – propagačné materiály a informácie o projekte + pozvánky a
zaujímavosti z projektu
Lokálne televízie – reportáže, pozvánky a zaujímavé novinky
Slovenský rozhlas, Rádio Regína a Šírava – spoty, vysielanie pozvánok
Články v printových médiách - Článok o projekte bude obsahovať
nasledovné informácie: • Popis projektu • Program podpory (Program Terra
Incognita) • Výška dotácie • Doba trvania projektu • Hlavné výstupy
projektu
Odkaz na stránku: www.vucke.sk, www.kosiceregion.com,
www.terraincognita.sk
Základné informácie o projekte budú zverejnené na začiatku implementácie
projektu. Zverejnený článok bude počas implementácie projektu a počas
doby trvania udržateľnosti aktualizovaný a doplnený o fotografie
TV JOJ, MARKÍZA, RTVS – reportáže zo zaujímavosťami z podujatí
Brožúra, letáky – všetky rekreačné zariadenia v regióne, Informačné centrá
v kraji, kultúrne centrá

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_Podhoroď.xlsx

popis

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

 

názov Podhoroď - IČO a STAROSTA.pdf

https://terraincognita.egrant.sk/file/893538.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/893538.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/850109.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/850109.pdf


popis

Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa.

 

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa

 

názov Podhoroď - IČO a STAROSTA.pdf

popis

názov starosta Podhorod.pdf

popis

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

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 Podhoroď 1.jpg

popis

názov Podhoroď 2.jpg

https://terraincognita.egrant.sk/file/850112.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/850112.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/855179.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/855179.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/850187.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/850187.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/850189.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/850189.jpg


popis

názov Podhoroď 3.jpg

popis

názov Podhoroď 4.jpg

popis

názov Podhoroď 5.jpg

popis

názov Podhoroď 6.jpg

popis

názov história.docx

popis

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Anton Hricko

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

https://terraincognita.egrant.sk/file/850190.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/850190.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/850192.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/850192.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/850214.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/850214.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/850217.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/850217.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/855863.docx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/855863.docx



