
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 Jánske ohne nad Šíravou

Miesto realizácie - mesto /
obec

Vinianske jazero - obec Vinné

Okres Michalovce

Kraj Košický

Začiatok realizácie projektu 5.5.2022

Koniec realizácie projektu 25.7.2022

Celkový rozpočet projektu v € 8 888,89 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK v €

8 000,00 €

Povinné spolufinancovanie v € 888,89 €

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

Názov / meno žiadateľa Obec Vinné

Ulica Vinné 508

PSČ 07231

Obec / mesto Vinné

Okres Michalovce



Kraj Košický

Číslo telefónu 056 6871040

Email vinne@vinne.sk

Právna forma obec

IČO 325953

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

ÁNO

Od kedy ste členom OOCR? 1.1.2013

Štatutárny zástupca

Meno a priezvisko Telefónne číslo Email

Ing. Marián Makeľ 0903482411 makel@vinne.sk

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Email hlavacova@vinne.sk

Meno a priezvisko PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.

Číslo telefónu 0915328583

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

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

Obec Vinné dostala príležitosť vďaka KSK Košice v programe TERRA
INCOGNITA propagovať svoj región od roku 2013. V rokoch 2020 a 2021 sa
Top podujatie z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie neuskutočnilo. V
prípade, že situácia v mesiaci jún 2022 na Slovensku dovolí uskutočniť
hromadné podujatia bez obmedzení, radi by sme nadviazali na obnovenie
TOP podujatia, ktoré už začalo písať svoju tradíciu a ktoré určite prispievalo
k udržateľnosti tradovania a rozširovania kultúrneho, historického a
prírodného dedičstva Dolného Zemplína v Košickom kraji s význačným
dopadom na vzostup cestovného ruchu v tejto lokalite. Táto skutočnosť je o
to dôležitejšia, aby propagácia lokality rekreačných stredísk Vinianskeho
jazera a Zemplínskej šíravy sa maximálne podporovali aj z dôvodu, že náš
okres je zaradený do najmenej rozvinutých regiónov.
Okrem tohto podujatia naša obec má skúsenosti s podujatiami, ktoré
podporovali cestovný ruch, propagovali región za hranicami, rozvíjali
spoluprácu lokálnych komunít. Môžeme spomenúť najmä Medzinárodné dni
vína, Dni obecnej rodiny či Zemplínske slávnosti. Taktiež sme participovali
pri skoro všetkých aktivitách v rámci letných turistických sezón v našom
regióne a na aktivitách krajského či nadnárodného významu.
Sme radi, že najmä dotačnou schémou nášho Košického samosprávneho
kraja, dokážeme financovať tieto podujatia a tak môžeme náš región
zviditeľňovať a zároveň propagovať u nás turizmus a tak byť aktívni pri
rozvoji atraktivít územia, ktoré je svojou polohou predurčené k využívaniu
ako dovolenkovej destinácie.
Našou dôležitou úlohou je spolupracovať s miestnymi podnikateľmi,
dosiahnuť adekvátnu synergiu verejného, súkromného a občianskeho



sektora, aby sme spoločne propagovali regionálne ponuky, služby a
produkty v cestovnom ruchu. Tie nielenže pritiahnu návštevníkov, ale
poskytnú im nezabudnuteľné zážitky, ktoré ich budú opätovne motivovať k
spätnej návštevnosti.
Držíme sa hesla, že najväčším naším úspechom je ocenenie a spokojnosť
návštevníkov a obyvateľov obce, ktorí sa predmetných aktivít zúčastňujú. Je
to však aj pre nás záväzok sa stále zlepšovať a ponúkať to najlepšie, čo
vieme a dokážeme.

POPIS PROJEKTU

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Zámer:
Nadviazať na úspešnosť podujatia v predchádzajúcich rokoch.
Ciele projektu:
A/ Zachovávať a približovať históriu a moderný potenciál Košického
samosprávneho kraja aj pre ďalšie generácie.
B/ Zvyšovať prezenčno-propagačnú konkurencieschopnosť lokality v
cestovnom ruchu.
C/ Optimalizovať uspokojovanie potrieb domácich a zahraničných
návštevníkov regiónu v trvalo udržateľnom prostredí tak, aby sa
zabezpečila a zlepšila aj kvalita života domáceho obyvateľstva.
Ideové východiská:
Cestovný ruch patrí v súčasnosti k najohrozenejšiemu odvetviu ekonomiky
postihnutého pandémiou koronavírusu. Preto základnou líniou obnovy Top
podujatia je - podpora sociálneho rozvoja - návrat návštevníkov,
uspokojovanie potrieb vo voľnom čase,
- podpora prírodných krás formou ekoturizmu a cestovného ruchu,
- zviditeľňovanie hodnôt historických pamiatok,
- tvorba nových pracovných príležitostí,
- stimulácia rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry,
- skvalitňovanie občianskej vybavenosti,
- zlepšovanie služieb,
- starostlivosť o životné prostredie.
Nemenej dôležitým východiskom je potreba podpory prírodného a
kultúrneho potenciálu regiónu - budovanie historického povedomia, návrat
k tradíciám, zabezpečenie pohybu a kultúry, ako súčastí zdravého životného
štýlu počas relaxu a nového poznávania pri našich vodných plochách v lone
prekrásnej prírody.

2. Uveďte a popíšte spôsob zapojenia spoluorganizátorov, partnerov,
lokálnej komunity.
Partneri: ZOOCR, Zemplínske múzeum, VSD, a. s., Lesy SR, š. p., Červený
kríž
Hlavný spoluorganizátor: Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň ZKCaH
Michalovce,
Spoluorganizátori: OZ ZÚHC, OZ Lesná pedagogika, Michalovský spolok
šermiarsky, miestni podnikatelia, miestne spolky
Účinkujúci: oslovené fyzické a právnické osoby podľa schváleného
programu podujatia
Spôsoby zapojenia partnerov, spoluorganizátorov a lokálnej komunity sú
zamerané na participovanie atraktivít, vzájomné ovplyvňovanie, pomoc
službám, kvalitnejšie ponúkať prežitie voľnočasových aktivít, možnosti
prenocovaní, finančné a mediálne propagácie a pod.

3. Popíšte bližšie miesto realizácie.
Miesto realizácie hlavného programu Top podujatia:
Vinianske jazero, verejné priestranstvo
Miesta realizácie sprievodných aktivít: jazero - vodná plocha, Viniansky
hrad, les - lesný kúpeľ,
- lokality sú rekreačné strediská s funkčnou vybavenosťou na jednodňové
alebo viacdňové relaxačné, zážitkové a turistické pobyty.



4. Popíšte význam podujatia v rámci miesta jeho realizácie.
Podujatie Jánske ohne nad Šíravou má už dobre naštartovanú tradíciu, je
situované do miesta vyhľadávanej turistickej destinácie. Význam programu
podujatia spočíva najmä v prospech rozvoja spoločenskej kultúry a
umeleckej kultúrnosti. Reprezentuje nielen pasívny oddych, ale aj aktívny
pohyb a v neposlednej miere zvyšuje úroveň atraktivity a poznávania
kultúrnych, umeleckých, historických a spoločenských pamiatok a hodnôt v
našom rekreačnom priestore.

5. V prípade, že projekt poukazuje na prírodné či kultúrne bohatstvo
Košického kraja, popíšte ako.
Prírodné bohatstvo – rekreačno-turistická destinácia s množstvom
prírodných krás a historických pokladov v prírodných rezerváciách
Vinianska stráň, Viniansky hradný vrch a Senderov (CHKO Vihorlat)
Kultúrne nehmotné bohatstvo – slovenské zvyky a tradície na Jána

6. Uveďte aj predpokladaný termín realizácie podujatia.
Termín realizácie sa viaže na tradície na Jána, preto podujatie sa pripravuje
na 25. 6. 2022 (sobota)

MEDZINÁRODNÝ CHARAKTER
PODUJATIA

Podujatie je regionálne

CIEĽOVÉ SKUPINY Obsah podujatia je nastavený tak, aby oslovil čo najväčší počet ľudí z každej
vekovej skupiny. Očakávaná návštevnosť podujatia v roku 2022 bude
závislá od uvoľňovania opatrení na Slovensku, avšak dá sa predpokladať, že
ak dôjde k uvoľneniu, návštevnosť môže byť ešte vyššia ako v roku 2019.
V programe budú pripravené aktivity
- pre deti a mládež: poznávacie, športové, zážitkové aktivity – 20%
- pre dospelých: gastronómia, kultúra, turizmus – 67%
- pre seniorov: sociálna interakcia, reminiscencia na mladosť – 13%

PROGRAM PODUJATIA Podujatie by malo ponúknuť participáciu miestnym spolkom, združeniam,
podnikateľom k podpore znovunavrátenia návštevnosti do lokálnej
komunity, rozhýbať/prilákať potencionálnych návštevníkov bohatou
rôznorodou ponukou programu.
Program je rozčlenený do piatich segmentov, v ktorých sú zapracované aj
nové aktivity, ktoré v predchádzajúcich ročníkoch JO neboli a ktoré by mali
ešte viac podnietiť záujemcov o účasť na podujatí.

PROGRAM PODUJATIA
Trvanie podujatia s aktivitami 10.00 - 24.00 hod.
19.00 hod. - Oficiálne otvorenie podujatia s príhovormi hostí
Realizácia jednotlivých aktivít podľa časového harmonogramu

1/ Gurmánske špeciality
Tradičná chuť na Dolnom Zemplíne
– prezentácia jedál od babičky
- Naše vína spájajú – ochutnávka oblastných vín
- Svätojánsky nápoj lásky nielen pre zaľúbených

2/ Turizmus
Pridaj sa k nám
– spoznávanie turistických atraktivít v okolí v spolupráci
- s občianskym združením (OZ) Zemplínsko–užská hradná cesta – hromadne
organizovaný výstup na Viniansky hrad za účelom priblíženia kultúrnej
pamiatky a stredovekého stavebného postupu a života na hrade, ukážky
šermu a lukostreľby
- s občianskym združením (OZ) Lesná pedagogika – individuálne vychádzky
po chodníku „Lesný kúpeľ“ za účelom podpory ekoturizmu s heslom zažívaj



a ochraňuj hodnoty ŽP
- interaktívne ukážky prvej pomoci – Červený kríž

3/ Tradície
Pamätáme a udržiavame
Ulička remesiel REMESELNÍCI - práca s kožou, výroba bičov, výrobky z
dreva, plstenie, keramika, pletenie lana

TVORIVÉ DIELNE pre deti i dospelých - plstenie, šúpolie, mince z hliny,
kožené náramky, veselé maľované kamienky, skladanie hlavolamov, detské
omaľovánky
NETRADIČNÉ AKTIVITY
- zážitkové fotenie (fotostena)
- pletenie vrkočov
- prehliadka krojov z regiónu
- škola ľudového tanca - krátke vstupy cez prestávky

4/ Šport a zábava
Pozdravme Deň radosti
- poďme si spolu zašportovať
- škola šermu a lukostreľby
- zážitkové maľovanie na tvár

5/ Kultúra a umenie
Umenie pre život
- KONTAKT – súťažná prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a
sólistov populárnej hudby KSK (odborný garant NOC Bratislava, víťazi sa
predstavia vo večernom programe)
- svätojánske hry našich najmenších – deti a žiaci tunajšej ZŠ a MŠ
- vystúpenie tunajšej speváckej skupiny
Headline večerného programu
- folklór: Vystúpenie folklórnej skupiny podľa aktuálnej dohody + pásmo Na
Janíčka na Jána
- world music podľa aktuálnej dohody

NOČNÁ SHOW
- zapálenie hlavnej vatry
- ohňová show
- hudobná produkcia – kapela podľa aktuálnej dohody - koncert a zábava
pre všetkých

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

Očakáva sa bohatá návštevnosť a zvýšená rezervácia viacdňových pobytov
po dvoch pandemických sezónach. Dané podujatie má podporiť zvýšenie
kvality poskytovaných služieb a ponuky v cestovnom ruchu počas LTS.

PREDPOKLADANÝ POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

Posledná štatistika podujatia v roku 2019 bola 5000 návštevníkov.
Očakávaná návštevnosť podujatia v roku 2022 bude závislá od uvoľňovania
opatrení na Slovensku, avšak dá sa predpokladať, že ak dôjde k uvoľneniu,
návštevnosť môže byť ešte vyššia ako v roku 2019.

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

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

1/ Príprava projektu a medializácia 5.5.2022 24.6.2022

2/ Konanie podujatia 25.6.2022 25.6.2022

3/ Vyhodnotenie projektu 27.6.2022 25.7.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU Žiadateľ využije k prezentácii podujatia rôzne dostupné reklamné a
propagačné prostriedky a techniky marketingovej komunikácie – letáky,



prospekty, bilboardy, pútače, reklamy v médiách, web a sociálne siete,
public relations, nálepky, spomienkové produkty.
Segmenty na propagáciu v kraji, okrese, v miestnej lokalite – infocentrá,
doprava, podnikateľské subjekty, školy, samosprávy

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 Priloha-č.2 Rozpočet.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 starosta.pdf

popis

https://terraincognita.egrant.sk/file/900573.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/900573.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/844190.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844190.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/844193.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844193.pdf


názov čestné vyhlásenie starostu.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 fotodokumentácia.pdf

popis

názov TOP JO 2019 mediálna odozva - záverečná správa.pdf

popis

názov Stručný popis histórie podujatia a mediálna odozva.pdf

popis

názov Vinne final 1.jpg

popis

https://terraincognita.egrant.sk/file/855097.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/855097.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/844451.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844451.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/844453.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844453.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/845404.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/845404.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/845417.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/845417.jpg


názov Vinne final 2 (1).jpg

popis

názov Vinne final 3.jpg

popis

názov Vinne final 4.jpg

popis

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.

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

https://terraincognita.egrant.sk/file/845418.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/845418.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/845419.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/845419.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/845420.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/845420.jpg

