ŽIADOSŤ O DOTÁCIU PRE ROK 2022

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:
2.Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja

Opatrenie

2.1 - Ekoturizmus

Názov projektu

Cesta bojovníka v čarovnom lese

Miesto realizácie - mesto / obec Hrabušice
Okres

Spišská Nová Ves

Kraj

Košický

Predpokladaný začiatok
realizácie projektu

3.1.2022

Predpokladané ukončenie
realizácie projektu

31.10.2022

Celkový rozpočet projektu v €

44 444,44 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK v €

40 000,00 €

Povinné spolufinancovanie v €

4 444,44 €

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA
Názov / meno žiadateľa

Zelená hora

Ulica

Hlavná 997/203

PSČ

05315

Obec / mesto

Hrabušice

Okres

Spišská Nová Ves

Kraj

Košický

Číslo telefónu

+421918101774

Email

ozzelenahora@gmail.com

Právna forma

občianske združenie

IČO

53509501

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

NIE

Štatutárny zástupca
Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Email

Mgr. Ladislav Novotný

+421918101774

ozzelenahora@gmail.com

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti
Email

ozzelenahora@gmail.com

Meno a priezvisko

Mgr. Ladislav Novotný

Číslo telefónu

ozzelenahora@gmail.com

ÚDAJE ZA ÚČELOM OVERENIA VLASTNÍCKEHO PRÁVA - kde sa bude projekt realizovať
Vzťah žiadateľa k
nehnuteľnosti

b) nájomca nehnuteľnosti

Názov katastrálneho územia

Hrabušice

Parcelné číslo pozemku
registra (C/E)

KN-C 1714/1, obec Hrabušice, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj

Číslo listu vlastníctva

LV 1310

Súpisné číslo stavby

N/A

Číslo bytu/nebytového
priestoru

N/A

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA
Popríšte skúsenosti žiadateľa s
prípravou a realizáciou
obdobných, alebo iných
projektov.

Členovia občianskeho združenia majú bohaté skúsenosti s realizáciou obdobných
projektov. Jedným z najznámejších projektov, na ktorých sa členovia podieľali je
projekt VČELY RAJA. Tento projekt bol spolufinancovaný programom Terra
Incognita 2.1. Ekoturizmus. Vďaka participácii KSK mohol byť projekt zrealizovaný
rýchlejšie a areál môže plnohodnotne slúžiť svojmu účelu.
Okrem tohto mimoriadne úspešného projektu sa členovia združenia spolupodieľali
na iných projektoch.
Ing. Marcel Slivka prostredníctvom Pozemkového spoločenstva bývalí urbariát
Hrabušice od roku 2017 v rámci vlastného projektu
SPOZNAJ NÁŠ KRAJ pravidelne zastrešuje a v plnej výške financuje rôzne
aktivity. Cieľom týchto aktivít je edukácia a informovanie
verejnosti/návštevníkov, spríjemňovanie pobytu v prírode a podpora spoznávania
histórie a problematiky hospodárenia a ochrany životného prostredia v krajine.
V roku 2017 Ing. Marcel Slivka spolu s Mgr. Ladislavom Novotným spolupodieľali
na realizácii projektu LESNÍCKY NÁUČNÝ CHODNÍK BLAJZLOCH. Cieľom tohto
projektu bolo informovať návštevníkov doliny Blajzloch o jej histórií, faune, flóre,
prírodných bohatstvách. Chodník zároveň poukazuje na skutočnosť, že dlhodobo
hospodárime najšetrnejším, prírode blízkym spôsobom, tak, aby les aj naďalej
plnil okrem produkčných i všetky svoje mimo produkčné funkcie.
Návštevníci túto skutočnosť oceňujú a so svojimi rodinnými príslušníkmi
pravidelne navštevujú túto dolinu.
Link na videoprezentácie:
https://www.snv.sk/archiv/?video=180816-3

https://www.snv.sk/archiv/?video=180919-2
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13082/170051 37 min. 10 sek.
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/162430 32 min. 31 sek.
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/167190 11 min. 20 sek.
Stavebno-technické riešenia
- vyrezávanie sôch a konštrukcii tabúľ - miestni umelci.
- ostatné technické riešenia (osádzanie tabúľ, úprava terénu, inštalácie, uhlisko,
lávky, studničky a iné) - svojpomocne s vlastnými zamestnancami a strojmi.
Obsahové a grafické riešenie – Mgr. Ladislav Novotný
Edukačná činnosť- už pred realizáciou chodníka sme sa venovali tejto činnosti,
hlavne prácou s deťmi z miestnej MŠ a ZŠ. Po vybudovaní náučného chodníka
jeho obsahová časť doplnená o rôzne ukážky slúži ako výborná pomôcka „lesnej
pedagogiky“. Pravidelne 3-5 krát ročne navštívi lokalitu autobus detí z iných škôl,
ale napríklad aj dôchodcovia z Hrabušíc, Rabče na Orave. Takéto akcie
sponzoruje pozemkové spoločenstvo aj chutnou baraninou.
Chodník navštevujú prevažne ľudia z blízkeho okolia, ostatných regiónov
Slovenska, ale aj zahraniční turisti (počas letnej turistickej sezóny aj 200 ľudí
denne).
Cieľom chodníka je, aby si návštevník uvedomil, že aj tam, kde sa správne
hospodári sa, tak sa dá relaxovať, užívať si prírodu, odniesť si kopu príjemných
zážitkov, napiť sa z čistého a stále vytekajúceho prameňa.
V roku 2019 pribudla informačná tabuľa CESTA ŽELEZA - cieľom tohto projektu
bolo informovať o zabudnutej bohatej histórií hutníctva v našom kraji. Priblížili
sme prácu našich predkov, zmapovali trasu spracovania železných rúd od
samotnej ťažby až po finálne spracovanie suroviny, oživili spomienku na
významné osobnosti, ktoré sa pričinili o vznik a fungovanie železorudného
hospodárstva v našej oblasti.
http://www.urbariathrabusice.sk/cesta-zeleza-hamre-v-hrabusiciach/
Vlastné zdroje, vlastná montáž, obsah-grafika-Mgr. Ladislav Novotný.
Mgr. Ladislav Novotný sa dlhé roky venuje grafickej tvorbe a vzdelávaniu. Ako
pedagóg sa zapájal do viacerých environmentálnych aktivít. Téma ekológie bola
hlavným obsahovým rámcom krátkeho animovaného filmu „Stratená noc“, ktorý
bol ocenený v rámci XV. Medzinárodného filmového festivalu filmov o životnom
prostredí Envirofilm Banská Bystrica v kategórii detský animovaný film.
Ekologickým a vzdelávacím témam sa venuje takisto v rámci edukačných videí
týkajúcich sa virtuálneho vzdelávania. Dlhodobo sa venuje propagácii a histórii
Slovenského raja a jeho okolia. Je autorom rozsiahlej „príbehovej mapy“
venovanej Slovenskému raju.
Výška poskytnutej minimálnej pomoci v € počas aktuálneho a predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov
ROK n

ROK n-1

ROK n-2

0,00 €

0,00 €

0,00 €

POPIS PROJEKTU
STRUČNÝ OPIS PROJEKTU

Členovia občianskeho združenia Zelená hora sú dlhoročnými aktérmi a iniciátormi
aktivít podporujúcich rozvoj miestneho turizmu a informačno-vzdelávacích aktivít.
Predložený projekt je pokračovaním úspešného projektu VČELY RAJA. Tieto
projekty by mali byť v budúcnosti súčasťou rozsiahleho komplexu
nadregionálneho významu.
Spiš je jedným z najrozmanitejších regiónov Slovenska predovšetkým z hľadiska
prírodných pomerov, histórie, kultúry a edukácie.
Predložený projekt „CESTA BOJOVNÍKA V ČAROVNOM LESE“ prelína nepoznanú
lokálnu archeológiu a históriu, environmentálnu osvetu, rôzne telesné/športové
aktivity, ale aj oddych a odpočinok.
Zámerom projektu je vytvorenie zážitkových produktov, ktoré budú postavené na
autentických hodnotách územia. Využijeme okolitý prírodný a kultúrno-historický
potenciál a priblížime ho návštevníkovi jedinečným spôsobom.
Plánujeme vybudovať prístupovú, oddychovú, ale aj interpretačnú infraštruktúru.
Úspešnou realizáciou projektu podnietime zvyšovanie povedomia o hodnotách
územia a prispejeme k ich ochrane a zveľaďovaniu.
Slovenský raj s najvýznamnejšími turistickými lokalitami okolia Podlesok a Čingov
lákajú desaťtisíce turistov ročne. Plánovaný areál bude skvelou voľbou pre všetky
vekové skupiny návštevníkov a pre turistov vyhľadávajúcich široké spektrum
atrakcií.
Vybudovanie areálu odkloní časť návštevníkov z preplnených turistických trás a
tak prispeje k objaveniu nových a zachovaniu už poznaných krás raja.

CHARAKTERISTIKA
PROJEKTU

V súčasnosti je lokalita Zelenej hory prechádzaná bez povšimnutia. Popri ruinách
hradieb vedie chodník, no hradby schováva zarastená, často náletová a invazívna,
vegetácia.
Hlavným cieľom predloženého projektu je na Zelenej hore zachovať život a
priviesť život.
Aktivity projektu prispejú k zachovaniu a propagácii kultúrneho, historického a
prírodného dedičstva v KSK s dopadom na rozvoj turizmu:
- vytvárajú podmienky pre zlepšenie a rozvoj atraktivít, regionálnych produktov a
služieb v cestovnom ruchu, ktoré vytvárajú nezabudnuteľné zážitky,
- zvyšujú počet návštevníkov v Košickom kraji a tým aj priemernú dobu pobytu
(prenocovaní),
- prispievajú k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb v CR,
- podporujú vzájomnú synergickú spoluprácu verejného, súkromného a
občianskeho sektora,
- znižujú negatívne dopady na zmeny klímy.
Predmetom projektu je spojenie dvoch tém: Cesta bojovníka (odkaz na históriu a
príbeh) a Čarovný les (téma venovaná umeniu, kráse, tajomnu a prírode). Obe
témy sa prelínajú vo viacerých bodoch, navzájom súvisia.
Čarovný les
Predstavte si kopec, na ktorom sa skrývajú tajomné zvyšky múrov. V rámci
projektu odhalíme fragmenty bašty, kúsky múra a vstupnej brány, ale len tak, aby
sme nenarušili existujúci porast. Vymedzíme chodníky prehliadky a tie vyčistíme.
V areály budú rôzne stanovištia, kde budú informačné tabule hovoriace o histórii
miesta. Tabule budú umiestnené tak, aby tvorili súčasť prírodného areálu a
nenarúšali ho.
Lokalitu tvoria krásne stromy, ktoré majú rôzne pospletané kmene, či korene.
Veľmi citlivo ich využijeme ako výtvarné objekty. Tiež definujeme zákutia, kde
inštalujeme landARTové objekty. Tieto prvky budú inštalované nenápadne, no
zároveň tak, aby vzbudzovali záujem a umocňovali fantáziu návštevníka.
Jedným z dominantných prvkov bude prístrešok. Vytvoríme objekt na oddych,
ktorý bude pripomínať obydlie z obdobia, kedy bola lokalita obývaná. Účelom
prístrešku bude vytvorenie miesta pre turistu na sedenie, resp. oddych, pričom sa
môže dozvedieť rôzne zaujímavosti lokality.
V prístrešku bude multimediálne zariadenie (prípadne iný druh IKT), kde sa bude
premietať animácia/audionahrávka. Uvažujeme o audiovizuálnom príbehu, ktorý v
krátkosti, vtipne a pritom obsažne priblíži históriu miesta. Pozitívom je, že
nahrávky môžu byť aktualizované podľa potreby. V budúcnosti môžeme vytvoriť
zaujímavý príbeh, ako spleť zabudnutých miestnych povestí. Dôležité je, že
informácie chceme podať audio-vizuálnou formou, čím eliminujeme množstvo
tabúľ.
Kombináciou tabúľ a audio-vizuálnej/IKT formy podania informácii prilákame aj
turistov, ktorí nemajú záujem o čítanie. Okoloidúcich prilákame sadnúť si a pozrieť
animáciu o lokalite. Chceli by sme vytvoriť niečo akčné, dobrodružné, záživné.
Chceme poskytnúť maximálny zážitok.
Cesta bojovníka
Tá má rozprávať o fyzickej námahe človeka, ktorá ho stretáva počas života
(kondičné, športové aktivity). Je plánovaná ako overenie fyzickej kondície
návštevníka formou výbehu na hradisko vrátane rôznych prekážok a zariadenia na
fyzické cvičenia z dreva. LandART objekty zasa otvárajú dvere do našej fantázie.
Pôjde o čriepky, ktoré poznáme z histórie tohto miesta.
Multidisciplinárny prienik:
- historicko-kultúrny: predstavenie Zelenej hory ako miesta s bohatou a dôležitou
históriou - takmer pochovaná pamiatka na ňu.
- archeologický: výskum tu prebiehal začiatkom 21. storočia.
- turisticko-športový: žltá turistická značka kopírujúca hrebeň Ihríka nad
Prielomom Hornádu
mierne stúpajúci výškový profil a záverečné ostré stúpanie z oboch strán = ideálne
miesto na overenie si svojej odolnosti a športovej formy bez toho aby bolo
narušené okolie a príroda.
- ekologický: trvalo udržateľné hospodárenie, výskyt chránených a vzácnych
rastlinných a živočíšnych druhov,
- umelecký: landARTové objekty
- ochranno-spoločenský prienik: sústredená ľudská aktivita na Zelenej hore
zabráni hľadačom pokladov pohybovať sa voľne v jej okolí a pokračovať v
nelegálnych vykrádačských aktivitách.

PARTNERSTVÁ

Žiadateľ má uzatvorené partnerstvá v rámci neziskového a súkromného sektora,
ale aj so štátnou správou.
Partnerom žiadateľa z neziskového sektora je ROZVOJ SPIŠA n.o.; MONS CASTRI
- Spoločnosť pre historický a archeologický výskum; zo súkromného sektora je to
Autocamping Podlesok s.r.o., štátnu správu zastupuje ŠOP SR (NP Slovenský raj).
Dôležitým partnerom je Pozemkové spoločenstvo bývalý urbariát Hrabušice.
PRODUKT / SLUŽBA

V rámci predloženého projektu plánujeme vytvorenie dvoch tematických
produktov, ktoré spolu rozšíria existujúcu infraštruktúru o jedinečný zážitok
spájajúci fyzickú aktivitu, zaslúžený odpočinok, históriu a tajomno lokality.
Prvým produktom je CESTA BOJOVNÍKA. Ide o osadenie prvkov určených na
podporu fyzickej aktivity návštevníka. Osadené prvky budú prístupné počas
celého roka bezodplatne. Produkt tiež môže byť využitý na menšie podujatia,
prípadne na viacdňové branné cvičenie žiakov základných a stredných škôl.
Môžeme predpokladať, že návštevníci sa budú radi vracať a porovnávať vývoj
svojich schopností. Okrem toho návštevníci budú môcť, po vzore mnohých
stredovekých zbojníkov, bratríckych skupín nevynímajúc, získať svoju vlastnú
„falošnú mincu“.
Druhým produktom je ČAROVNÝ LES. Ide o vytvorenie viacúčelového areálu
primárne určeného na oddych a vnímanie atmosféry okolitej prírody. Súčasťou
areálu budú výtvarné prvky, turistický prístrešok s multimediálnym zariadením a
zabezpečenými skladovými priestormi. V neposlednom rade budú rozmiestnené
informačno-edukačné tabule, ktoré pútavým spôsobom priblížia okolitú krajinu a
jej špecifiká z prírodného, historického a kultúrneho hľadiska.
Spojenie týchto dvoch produktov vytvorí komplexný areál plný dobrodružstiev,
ktorý je vhodný pre všetky vekové skupiny.
Predstavený areál bude prepojený s existujúcimi prvkami v okolí (Včely raja,
Podlesok). Bude tiež informovať návštevníkov o histórii a udržateľnom
hospodárení v okolí.
Predložený projekt využíva prírodný/kultúrny/historický potenciál zabudnutej, no
dobre prístupnej lokality.
Rozsiahlejší popis vrátane vizualizácie je uvedený v prílohách tejto žiadosti.

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ EKOTURIZMU /
TURIZMU

Úspešná realizácia predloženého projektu bude mať pozitívny prínos pre:
a) rozvoj udržateľného cestovného ruchu - spôsob realizácie projektu, výsledky,
výstupy projektu budú vykonávané prevažne udržateľným, prírode blízkym,
spôsobom;
b) inovácie - jedinečná kombinácia landARTových prvkov, históriou inšpirovaného
turistického prístrešku s prekážkovou dráhou cesty bojovníka v prostredí zrúcanín
hradiska na okraji Slovenského raja vytvorí návštevníkovi originálny neopísateľný
zážitok;
c) zlepšenie kvality poskytovaných služieb - predpokladáme, že projekt priláka
pozornosť turistov/návštevníkov, čo prispeje k zvýšeniu dopytu po službách
poskytovaných v okolí. Predpokladáme, že niektorí návštevníci sa na územie budú
vracať práve z dôvodu návštevy Zelenej hory, resp. areálu predloženého projektu.
V neposlednom rade možno realizáciu projektu považovať za službu. Počas
realizácie budú prevažne využívané služby lokálnych umelcov, remeselníkov,
poskytovateľov služieb a iných dodávateľov produktov;
d) zlepšenie imidžu kraja ako destinácie - úspešná realizácia projektu spestrí imidž
kraja o ponuku nových zážitkov pre dušu, telo a osvetu návštevníkov.
Ekonomický prínos - podpora lokálnych poskytovateľov služieb, umelcov,
remeselníkov, podnikov.
Sociálny prínos - vytvorenie atraktívneho produktu so širokospektrálnym využitím,
ktorý má multidisciplinárny význam.
Historicko-kultúrny prínos - podpora povedomia o historicky významnej, no
zabudnutej lokalite. Úspešná realizácia projektu podnieti opätovný význam
územia. Je predpoklad, že v bezprostrednom okolí areálu bude v budúcnosti
znovu prebiehať archeologický výskum.
Ekologický prínos - preferovanie prírodných materiálov pri realizácii projektov.
Úprava prostredia prírode blízkym spôsobom, a teda eliminácia narúšania
súčasného vzhľadu a zároveň podnietenie predstavivosti návštevníka.
Osadzovanie plánovaných prvkov (prekážky, históriou inšpirovaný turistický
prístrešok, landARTové prvky) je plánované bez negatívneho dopadu. Súčasťou
projektu je náučný chodník oboznamujúci návštevníkov aj o biote lokality.
Pridaná hodnota pre územie - ide o vznik novej zaujímavej atrakcie, ktorá prispeje
k zvýšeniu povedomia o dotknutom území. Návštevníkovi bude odhalená dávno
zabudnutá minulosť, bude sa môcť vžiť do kože bojovníka a zažiť čaro lesa v
ruinách hradiska.

CIEĽOVÉ SKUPINY

Cieľová skupina

Počet
jednotlivcov Prínos pre cieľovú skupinu
skupiny

Široká verejnosť
(rodiny s deťmi,
turisti, športovci,
dôchodcovia)

5000

Jedinečný priestor pre oddych, informačno-edukačné, pohybové aktivity

Žiaci ZŠ a SŠ

200

Zážitkové vzdelávanie (dejepis, história, archeológia, geografia, biológia, ...)
Školské výlety, branné cvičenia

20

Projekt podporí návštevnosť a dostupnosť lokality, čím podnieti rozvoj služieb.
To sa môže pozitívne odraziť na dopyte po tovaroch a službách v regióne. Čo
môže následne podporiť prípadné skvalitnenie a rozšírenie ponuky tovarov,
služieb a i.
Samotná realizácia projektu bude pozitívne vplývať na zhotoviteľov a
dodávateľov zapojených do projektu.

Nepriame skupiny

POPIS ZNAČENIA A NAVIGÁCIE K PROJEKTU
Žiadateľ plánuje osadenie 6 smerových tabúľ, ktoré budú navigovať potenciálnych
návštevníkov z troch hlavných východiskových lokalít.
Prvým východiskom pre potenciálneho návštevníka je obec Hrabušice. Navigačné
tabule budú návštevníka usmerňovať z centra obce až k záchytnému
provizórnemu parkovisku a následne k začiatku náučného chodníka predloženého
projektu.
Druhým východiskovým bodom bude Podlesok. Ide o jedno z
najfrekventovanejších východísk pre turistov Slovenského raja. Podlesok, okrem
turistickej križovatky, poskytuje rôzne služby vrátane stravovania, rôznych foriem
ubytovania, parkovania a i.
Tretím východiskom sú Včely raja, vďaka čomu vznikne plynulé prepojenie týchto
jedinečných projektov.
Navigačné tabule sú strategicky umiestnené, aby oslovili rôzne typy turistov.
Turisti/návštevníci vyhľadávajúci nenáročné túry určite ocenia prechádzku popri
ceste bojovníka a zážitok z čarovného lesa.
Tí, ktorí vyhľadávajú výzvy si môžu zmerať svoje sily na ceste bojovníka.

VÝSLEDKY PROJEKTU
zvýšenie kvality služieb CR - vytvorenie unikátneho areálu
zachovanie kultúrno-historického a prírodného dedičstva
zvýšenie povedomia o kultúrnych hodnotách v území
podpora udržateľného rozvoja
VÝSTUPY PROJEKTU
Čarovný les - prírodná oddychová zóna s jedinečnými informačno-edukačnými prvkami vrátane umeleckých diel
Cesta bojovníka - športový areál pre malých i veľkých bojovníkov
Cesta bojovníka v čarovnom lese - originálna atrakcia rozširujúca existujúce turistické chodníky s doplnkovými
prvkami (náučný chodník "trochu inak")
Nový turistický chodník s náučnými prvkami - plánované značenie vytvorí nový turistický chodník, ktorý rozšíri
existujúcu turistickú infraštruktúru
Náučný chodník vhodný pre zážitkové vzdelávanie - môže ísť o predmety dejepis/história, geografia, biológia,
ekológia, vlastiveda, telesná výchova, školské výlety a iné
Športovo-historicko-edukačno-oddychový okruh: Hrdlo Hornádu - Cesta bojovníka - Čarovný les - Včely raja - Staré
Slatiny - Hrdlo Hornádu
UDRŽATEĽNOSŤ VÝSTUPOV PROJEKTU

Pri realizácii predloženého projektu budú použité také materiály a technológie, ktorých udržateľnosť bude minimálne
5 rokov. Predpoklad je v desiatkach rokoch.
Z hľadiska bezpečnosti bude areál monitorovaný kamerovým systémom s pohybovým senzorom na solárny pohon.
Členovia OZ bývajú blízko, v prípade potreby, môžu zasiahnuť v priebehu pár minút od spustenia kamery. Systém je
plánovaný v lokalite vybudovaného prístrešku.
Areál bude zo strany žiadateľa pravidelne monitorovaný. V prípade potreby žiadateľ zabezpečí nevyhnutné opravy/
úpravy.
Finančná udržateľnosť - náklady na nevyhnutné opravy/úpravy žiadateľ zabezpečí z vlastných zdrojov.

INDIKÁTORY
Indikátory destinačnej spolupráce

Počet nových
partnerstiev
vzniknutých vďaka
projektu

popis:

hodnota:

pozemkové spoločenstvo (Pozemkové spoločenstvo bývalý urbariát Hrabušice),
súkromný sektor (Autocamping s.r.o.), štátna správa (ŠOP SR NP Slovenský raj),
neziskový sektor (ROZVOJ SPIŠA n.o., ...)

4

Interné kapacity:
- projektový manažment budú zabezpečovať členovia OZ Zelená hora (Mgr. Ladislav
Novotný, Mgr. Miroslava Novotná, Ing. Marcel Slivka)
- činnosti: monitorovanie, dozor na plynulý chod projektu (koordinácia implementácie
aktivít projektu), administrácia podkladov k monitorovaniu, komunikácia s osobami a
inštitúciami zapojenými do realizácie aktivít projektu alebo dotknutých realizáciou
aktivít projektu, riadenie projektových zdrojov (ľudských, finančných, technických a i.).
Počet osôb priamo
zapojených do
Externé kapacity:
projektu
- účtovníctvo projektu (zabezpečovanie vedenia účtovníctva pre účely projektu. Výkon
činnosti bude prebiehať počas celej doby realizácie projektu až po jeho ukončenie s
dohľadom na jeho udržateľnosť),
- manažér pre VO (v prípade potreby)
- konzultačná činnosť k riadeniu projektu (ROZVOJ SPIŠA n.o.)

5

Okrem uvedených osôb budú do projektu zapojení zhotovitelia/dodávatelia diel,
služieb, tovarov, činností, ktorých do hodnoty indikátora nepočítame
Počet
podporených
kultúrnohistorických alebo
prírodných
pamiatok v kraji

Náučné tabule budú odkazovať na historické pamiatky späté s minulosťou lokality
Zelená hora (Kláštorisko - NP Slovenský raj, Levoča, Spišský hrad, cisterciánsky
kláštor v Spišskom Štiavniku). Zároveň budú odkazovať na aj prírodné pamiatky v kraji
(NP Slovenský raj).

5

Počet kultúrnohistorických alebo
prírodných lokalít
zapojených do
projektu

Včely raja, prielom Hornádu, hrdlo Hornádu, slatiny, Hámre

5

Počet zapojených
regionálnych
subjektov do
projektu

Pozemkové spoločenstvo bývalý urbariát Hrabušice, lokálny umelci (drevorezba,
výtvarníci), firmy, ROZVOJ SPIŠA n. o., archeologický výskum

7

Indikátory ekonomicko-sociálne

Počet
vytvorených
nových
pracovných
miest

popis:

hodnota:

projekt priamo nevytvorí pracovné miesto, nie je to v povahe projektu. No podporí
lokálnych poskytovateľov služieb a umelcov, remeselníkov a i. Osoby zodpovedné za
riadenie projektu budú členovia OZ, v prípade potreby budú oslovené externé personálne
kapacity.

0,0

Indikátory publicity
popis:

hodnota:

Počet mediálnych výstupov propagujúci
kraj/poskytovateľa
dotácie/sprostredkovateľský orgán

Počet oslovených osôb vďaka mediálnym
výstupom

Počet návštevníkov
atraktivity/lokality v súčasnosti

Žiadateľ plánuje minimálne nasledovné mediálne výstupy:
TV - RTVS, TV Reduta - realizácia projektu a otvorenie
Web - zverejnenie na stránke prijímateľa, resp. niektorých
partnerov (urbariathrabusice.sk, www.slovenskyraj.eu)
Sociálne média - vlastná FB stránka, Instagram, sociálne
média niektorých partnerov.
Po skúsenostiach s projektom Včely raja predpokladá väčší
záujem mainstreemových médií o projekt.
Sledovanosť uvedených médií je veľmi vysoká. Je
predpoklad, že projekt osloví stovky až tisícky
potenciálnych návštevníkov

10

5000

popis:

hodnota:

odhadovaný počet osôb, ktoré v súčasnosti prejdú okolo lokality za 1
sezónu

1000

Odhad na zvýšenie počtu
návštevníkov v roku
odhadovaný počet osôb, ktoré potenciálne navštívia lokalitu za 1 sezónu
nasledujúcom po implementácií
po otvorení projektu pre verejnosť
projektu (v 1. roku otvorenia
projektu pre verejnosť)

5000

Návštevnícka kapacita
novovytvorenej
atrakcie/infraštruktúry (za deň)

predpokladáme, že naraz môže areál bez obmedzenia užívať minimálne 20
jedincov, jedinci sa v ňom zdržia 1 h a budú areál navštevovať napr. od
9:00 do 19:00. V prípade hromadných výletov (napr. školské, rekondičné
200
výlety, tábory, teambuildingy atď.) a rodín s deťmi je kapacita vyššia
minimálne o 100 %.

Návštevnícka kapacita
novovytvorenej
atrakcie/infraštruktúry (za rok)

predpokladáme, že minimálna doba dennej návštevnosti areálu je 100 dní
(sezóna), pričom denne ju navštívi minimálne 200 jedincov denne.
V prípade hromadných výletov (napr. školské, rekondičné výlety, tábory,
teambuildingy atď.) a rodín s deťmi je kapacita vyššia minimálne o 100 %.

20000

Počet hodín počas ktorých je
návštevníkovi ponúknutý
produkt

neobmedzene

24

Počet hodín počas ktorých je
návštevníkovi ponúknutý
produkt po realizácií projektu

neobmedzene

24

Indikátory výsledkové
výber z dvoch
indikátorov

popis:

hodnota:

Počet
vytvorených
nových
produktov

Ako produkty CR možno uviesť samostatné časti projektu "cesta bojovníka" (úprava
terénu, prekážky, vyrazenie si vlastnej falošnej mince a i.) a "čarovný les" oddychová
informačno-edukačná zóna

2

výber z dvoch indikátorov

popis:

hodnota:

Počet nových
infraštruktúrnych
objektov

Ako infraštruktúrny objekt v rámci predloženého projektu považujeme samotný
projekt "Cesta bojovníka v čarovnom lese".

1

POPIS MOŽNÝCH OHROZENÍ
Názov rizika

Právne a
personálne
riziká

Popis rizika

Spôsob eliminácie rizika

Vznik rizika súvisí s
nečakaným odstúpením
riadiaceho a
administratívneho personálu.
Závažnosť rizika: Nízka

V prípade nečakaného odstúpenia riadiaceho a administratívneho
personálu žiadateľ zabezpečí adekvátnu, kvalitnú náhradu za využitia
nástrojov pri riadení rizík počas trvania projektu:
- zabezpečenie plynulosti realizácie projektu v prípade oneskorenia pri
výbere dodávateľa a pod. - žiadateľ v rámci predloženého projektu nie
je závislý na žiadnom dodávateľovi. Ekonomický trh zabezpečuje
dostatok dodávateľov na potrebné tovary a služby pre realizáciu
parciálnych častí projektu.

Ekonomické Vznik rizika spojený s
riziká
prípadnou vlastnou
platobnou neschopnosťou,
resp. s omeškaním platieb zo
strany poskytovateľa dotácie
Závažnosť: Nízka

Riziká
omeškania
s
realizáciou
aktivít
projektu

Vznik rizika je spojený s
nedodržaním plánovaného
harmonogramu realizácie
aktivít.
Závažnosť: Nízka

Eliminácia rizika vlastnej platobnej neschopnosti:
a) zdroje vykrytia časového nesúladu v období medzi uhradením
výdavkov a ich zúčtovaním a preplatením zo strany poskytovateľa
príspevku – žiadateľ bude disponovať dostatočným krytím z
rezervného fondu, čím sa eliminuje možnosť narušenia harmonogramu
predloženého projektu
b) meškanie platieb zo strany poskytovateľa fondu – žiadateľ disponuje
dostatočným krytím z rezervného fondu, čím sa eliminuje možnosť
narušenia harmonogramu predloženého projektu – resp. v prípade
potreby sa dohodne s dodávateľmi na dlhšej dobe splatnosti.
Žiadateľ zabezpečí plynulosť realizácie projektu v prípade oneskorení
pri výbere dodávateľa preventívnym monitorovaním priebehu
prípravnej fázy projektu. Výdavky projektu, ktoré by podliehali VO budú
obstarané na začiatku realizácie projektu.
V zmluvách s dodávateľmi budú zakomponované také lehoty dodania,
aby v prípade problému na strane dodávateľa bolo možné situáciu
riešiť tak, aby nemala negatívy dopad na úspešné ukončenie projektu.
Monitoring projektu bude prebiehať od prípravnej cez realizačnú fázu
až po záverečné vyúčtovanie a kontrolu.

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU
Názov aktivity

začiatok aktivity v tvare
mm/rr:

Koniec aktivity v tvare
mm/rr:

Výber dodávateľov tovarov, služieb, umeleckých diel, odborných
činností

3.1.2022

31.1.2022

Realizácia konštrukčných prác, poskytovanie služieb, umeleckej,
odbornej činnosti

1.2.2022

14.10.2022

Záverečné finančné vyúčtovanie projektu

3.10.2022

31.10.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU

Forma propagácie

Množstvo a
umiestnenie
materiálov

Umiestnenie propagačných materiálov

Web sídlo žiadateľa, resp. partnera
(Pozemkové spoločenstvo bývalý urbariát
Hrabušice, NP Slovenský raj)

2

Zverejňovanie popisu projektu, progresu realizácie,
otvorenie, priebežné uverejňovanie organizovaných
aktivít v areály

Sociálne siete (FB)

4

FB profil žiadateľa a zverejňovanie popisu projektu,
progresu realizácie, otvorenie, priebežné uverejňovanie
organizovaných aktivít v areály

TV

4

reportáže (TV Reduta, RTVS) - realizácia projektu,
otvorenie

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 2021", 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

rozpocet CESTA BOJOVNIKA.xlsx

popis

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.
Žiadateľ predkladá napr. výpis z príslušného registra,doklad o pridelení IČO a pod.

názov

Vypis_register_OZ.pdf

popis

Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa
Napr. stanovy občianskeho združenia, štatút neziskovej organizácie, nadačná listina), okrem žiadateľa, ktorým je
obec, mesto, mestská časť, vyšší územný celok, obchodná spoločnosť.

názov

Stanovy_OZ_ZH.pdf

popis

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa
Predkladá sa len v prípade, ak štatutárny zástupca žiadateľa o poskytnutie dotácie nie je zrejmý z dokladu o zriadení
alebo založení žiadateľa, resp. v prípade ak od založenia alebo zriadenia žiadateľa nastala zmena v osobe
štatutárneho zástupcu – v opačnom prípade sa predkladá vyhlásenie, že príloha nie je relevantná.

názov

Prve zasadnutie.pdf

popis

Súhlas majiteľa objektu s realizáciou projektu a udržateľnosťou jeho výstupov minimálne 5 rokov od ukončenia
projektu

názov

suhlasVP.JPG

popis

Doklad preukazujúci vlastnícke resp. iné práva k nehnuteľnostiam, na ktorých sa realizuje projekt
V rámci tejto prílohy žiadateľ o poskytnutie dotácie predloží list vlastníctva (výpis získaný z
www.katasterportal.sk/kapor/ nie starší ako 1 mesiac ku dňu predloženia žiadosti). V prípade, ak žiadateľ nie je
vlastníkom nehnuteľnosti, predkladá zároveň nájomnú zmluvu to buď na dobu neurčitú, alebo na dobu určitú, a to
minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu, respektíve obdobný doklad preukazujúci jeho vzťah k
nehnuteľnosti, ktorá je súčasťou projektu.

názov

Zmluva_o_najme.pdf

popis

názov

LV_1310.pdf

popis

Projektová dokumentácia alebo zjednodušená projektová dokumentácia
Je potrebné predložiť tie podklady, ktoré sú potrebné k získaniu povolenia na realizáciu aktivít projektu. Zároveň
tieto materiály slúžia na lepšie pochopenie obsahu projektu hodnotiteľom. V prípade, že projektová dokumentácia
nie je z povahy projektu nevyhnutná, predkladá sa aspoň situačný nákres s vysvetlením/ grafický návrh/ vizualizácia.

názov

Návrh - vizualizácia.zip

popis

názov

memorandum_OZ.pdf

popis

názov

Popis projektu.pdf

popis

názov

umiestnenie na katastrálnej mape.jpg

popis

názov
popis

dom_vizual_podorys.jpg

názov

SOP podporne stanovisko.pdf

popis

názov

Zelena_hora_Podporne_stanovisko_Sabol_Oficialne.pdf

popis

názov

Memorandum Autocamping.PDF

popis

názov

Memorandum RS.PDF

popis

názov

memorandum_Urb.pdf

popis

názov
popis

Technický popis prístrešku.PDF

názov

Vysvetlenie-doplnenie.pdf

popis

názov

memorandum_OZ.pdf

popis

Povolenie na realizáciu projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie), resp. iným
povolením/vyjadrením v súlade s platnou právnou úpravou (napr. ohlásenie drobnej stavby).
V prípade, že v čase podanie žiadosti žiadateľ nedisponuje takýmto dokladom predkladá potvrdenie o jeho
vyžiadaní. Ak si aktivity projektu nevyžadujú žiadne povolenie na realizáciu prikladá žiadateľ čestné vyhlásenie o
tejto skutočnosti.

názov

ohlasenie drobnej stavby.pdf

popis

IBA PRE OPATRENIE 2.2.: Biznis plán - má obsahovať predovšetkým predstavenie žiadateľa (právna forma, účel
založenia, pôvod kapitálu, organizačná a riadiaca štruktúra atď.), predstavenie predmetu činnosti, definovanie trhu,
na ktorom chce žiadateľ pôsobiť, finančné plány. Pri vypracovaní podnikateľského plánu sa odporúča použiť takúto
štruktúru: Zhrnutie, charakteristika žiadateľa, charakteristika produktu ( výrobky a služby), marketing, služba,
riadenie podniku, ľudské zdroje, finančné údaje prílohy, ktoré zvyšujú vierohodnosť plánu, obsahujú grafy, tabuľky,
pomocné výpočty, opisy, schémy, mapky a pod.

názov

Biznis plán - nerelevantné.pdf

popis
Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Mgr. Ladislav Novotný

✓ Potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a správne.

