
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 Starovek v Nižnej Myšli

Miesto realizácie - mesto /
obec

Nižná Myšľa

Okres Košice-okolie

Kraj Košický

Začiatok realizácie projektu 1.7.2022

Koniec realizácie projektu 28.9.2022

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 COLLEGIUM MYSSLE

Ulica Družstevná 205/17

PSČ 044 15

Obec / mesto Nižná Myšľa

Okres Košice-okolie

Príloha c. 1



Kraj Košický

Číslo telefónu 0902331551

Email collegiummyssle@gmail.com

Právna forma o.z.

IČO 31984177

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

Ján Kavulič 0905256995 collegiummyssle@gmail.com

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Email collegiummyssle@gmail.com

Meno a priezvisko Štefan Olšav

Číslo telefónu 0902331551

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

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

• 2015-2020 Noc múzeí, pravidelné podujatie ako súčasť
medzinárodnej akcie s netradičnou nočnou prehliadkou „katakomb“
kláštora v Nižnej Myšli.
• Potulky s Milanom Kolcúnom – „ Nižná Myšľa – slovenské Mykény“,
Júl 2019 Počas víkendu navštívilo lokalitu takmer 500 návštevníkov, bola
zabezpečená kyvadlová doprava historickými autobusmi z Košíc, program v
obecnom múzeu, komentované prehliadky v archeoskanzene a workshopy.
• Cesta do praveku - Arheoskanzen Nižná Myšľa,
V septembri 2020 sa uskutočnila verejná celodenná exkurzia historickým
vlakom z Košíc do obce Nižná Myšľa so sprievodcom za poznaním histórie
obce s programom.
• Otvorenie obetnej jamy,
Júl 2020 - Sprievodné verejné podujatie za účelom otvorenia nového objektu
v archeoskanzene s programom.
• Cesta do praveku - Cyklus šiestich podujatí od mája do októbra 2021 v
intervale jedno podujatie za mesiac. Každé malo individuálny program
prispôsobený téme každého podujatia. Príchod aj odchod do Nižnej Myšle
bol zabezpečený historickým vlakom z Košíc. Súčasťou podujatí bola
prehliadka historických objektov v Nižnej Myšli, múzea a archeoskanzenu s
odborným komentárom. Podujatia z cyklu Cesta do praveku v roku 2021
navštívilo vyše 500 návštevníkov.

POPIS PROJEKTU



CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 1.Zámerom projektu je usporiadanie veľkolepého historického podujatia s
bohatým programom s konkrétnou originálnou tematikou. Archeoskanzen v
Nižnej Myšli je z pohľadu cestovného ruchu významným miestom s vysokou
návštevnosťou turistov čo vytvára ideálny priestor pre dobové festivaly.
Cieľom projektu je preto prilákať čo najvyšší počet návštevníkov na
originálny program cielený pre všetky vekové kategórie. Nižná Myšľa je
dodnes jedna z najvýznamnejších európskych lokalít z obdobia staroveku,
kvôli čomu v obci vznikol archeoskanzen a archeologické múzeum. Podujatie
Starovek v Nižnej Myšli je zamerané na obdobie tzv. zlatého veku
východného Slovenska, teda doby bronzovej a na obdobie kedy sa na našom
území súčasne nachádzali Kelti, Germáni a Rimania. Súčasťou podujatia
bude veľkolepé dobíjanie "barbarského" hradiska starými Rimanmi v podaní
profesionálnych dobových skupín. Nebudú chýbať dobové remeslá,
workshopy, dobová kuchyňa, rôzne scénky v podaní historických skupín a
vystúpenia skupín dobovej hudby. Originálne historické podujatie ponúkne
návštevníkom autentický zážitok, pričom práve vďaka jeho originalite môže
prilákať nie len návštevníkov z regiónu, ale turistov z celého Slovenska a
okolitých krajín, predovšetkým z Maďarska a Poľska, čo usudzujeme zo
skladby návštevníkov z podujatí z posledných rokov, ale aj turistov ktorí
prichádzajú do Nižnej Myšle individuálne počas roka.
2.Podujatie bude prebiehať v spolupráci s obcou Nižná Myšľa, ktorá
zabezpečí otvorenie a prehliadky archeologického a etnografického múzea,
ktoré sa nachádza v priestoroch kaštieľa v obci. Naše občianske združenie
podchytáva miestnu komunitu, ktorá nám pravidelne pomáha pri mnohých
verejných podujatiach a aktivitách.
3.Miesto podujatia sa nachádza v archeoskanzene v Nižnej Myšli. Samotný
priestor je zaujímavý objektami z doby bronzovej, domčekmi a hradbou,
pričom 10ha plocha je neustále udržiavaná a kosená, čo ponúka obrovský
priestor pre program a plochu pre návštevníkov. V bezprostrednej blízkosti
priamo na lokalite sa nachádza infocentrum, ktoré spravuje naše o.z.
Collegium Myssle. Jeho súčasťou sú nové sociálne zariadenia, miesto na
sedenie pod prístreškom v prípade nepriaznivého počasia pre takmer 100
ľudí. Zabezpečený je tiež prívod vody, plynu, elektrina, wifi, pričom
samotne infocentrum bude otvorené aj počas samotného podujatia pre
prípadné požiadavky a usmernenie návštevníkov. Výhodou je tiež
vyhradené miesto na parkovanie pre návštevníkov.
4.Podujatie je pre miesto jeho realizácie kľúčové. Zapadá do kontextu
lokality, pre ktorý je toto miesto vyhľadávané turistami. Je preto dôležité
naďalej budovať a posilňovať charakteristiky lokality k čomu neodmysliteľne
patria historické podujatia.
5.Projekt poukazuje na medzinárodný význam regiónu z hľadiska
kultúrneho bohatstva. Nižná Myšľa je známa nie len na Slovensku ale aj v
Európe známa predovšetkým opevneným sídliskom a pohrebiskom z doby
bronzovej, ktoré je systematicky skúmané už vyše 40 rokov. Taktiež sa v
Nižnej Myšli objavilo významné sídlisko z doby rímskej, objavili sa pamiatky
z čias Keltov, Germánov a tiež výrobky pochádzajúce z rímskej ríše.
Archeoskanzen ako aj samotné podujatie je pripomienkou veľmi
významných dejín v regióne. Odkazujú na to významné opevnené sídla a
množstvo prestížnych a vzácnych umelecko-historických predmetov, ktoré
plnia stránky učebníc, kníh, encyklopédií, ale aj odborných publikácií. Nižná
Myšľa je vďaka svojmu kultúrnemu dedičstvu neustále stredobodom záujmu
médií, čo zvyšuje prestíž celého regiónu a Košického kraja. Samotný projekt
podujatia Starovek v Nižnej Myšli posilní záujem médií a verejnosti o
kultúrne dedičstvo kraja.
6.Predpokladaný termín podujatia je 6.8.2022.

MEDZINÁRODNÝ CHARAKTER
PODUJATIA

-

CIEĽOVÉ SKUPINY Podujatie sa snaží osloviť predovšetkým rodiny s deťmi, ale taktiež mládež
a seniorov. Rodiny s deťmi sú našou hlavnou prioritou. Interaktívne



atrakcie, dobové hry, tvorivé dielne sú určené pre deti, zatiaľ čo dospelých
môžu osloviť workshopy a dobové remeslá, dobové športové aktivity,
ochutnávka historických jedál či komentované prehliadky múzea a
archeoskanzenu. Spoločný program pre rodiny s deťmi zabezpečia dobové
skupiny a divadelná scénika a vystúpenia hudobných dobových skupín.
Program je však vhodný taktiež pre mladých ľudí so záujmom o históriu či
remeslá, ale taktiež pre seniorov.

PROGRAM PODUJATIA Program bude zabezpečovať naše o.z. Collegium Myssle, obec Nižná Myšľa a
množstvo dobových historických a hudobných zoskupení. Zabezpečený bude
program pre deti v podobe množstva hier a tvorivých dielní, workshopy
zase zaujmú všetky vekové kategórie. V priebehu podujatia bude možné
navštíviť obecné múzeum s komentárom sprievodcu. Najdôležitejší program
bude zabezpečovať viacero profesionálnych historických zoskupení, ktoré
budú v rôznych časoch podľa harmonogramu prezentovať svoje scénické
vystúpenia. Program zahŕňa tiež historické hudobné zoskupenia, ktoré budú
vystupovať v závere programu. Po zotmení bude návštevníkov čakať ohňová
show. Zlatým klincom programu (ktorý sa odohrá v priebehu dňa) bude
spojenie všetkých historických skupín a veľkolepé predvádzanie dobýjania
"barbarského" hradiska Rimanmi. Na tento účel bude využité
zrekonštruované opevnenie s bránou, ktoré sa nachádza v priestoroch
archeoskanzenu. Program zaujme diváka každej vekovej kategórie a
garantuje jedinečný zážitok z podujatia.

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

Podujatí podobného charakteru nebýva na Slovensku mnoho. V tomto
rozsahu sa odohrávajú zväčša na západe našej krajiny, pričom na nich jazdia
návštevníci z celého Slovenska a zo zahraničia. Odohrávajú sa tam najväčšie
podujatia v rámci obdobia stredoveku, ktoré sa tešia vysokej návštevnosti.
Obdobie staroveku však v našej krajine dosiaľ nemá podujatie podobného
rozsahu, pričom podujatia tohto charakteru v zahraničí, ale najmä podujatia
venované tomuto obdobiu v Nižnej Myšli v posledných rokoch poukazujú na
vysoký záujem verejnosti o tento druh podujatí a o nový, originálny zážitok.
Práve kvôli tomu sa na Slovensku a v okolitých krajinách rapídne zvýšil
počet profesionálnych historických skupín venujúcim sa obdobiu staroveku.
V tomto ohľade je Nižná Myšľa najvhodnejším miestom pre vytvorenie
historického festivalu nadväzujúceho na kultúrne dedičstvo regiónu.
Originalita a bohatý program najväčšieho historického festivalu staroveku
preto môžu prilákať návštevníkov z celého Slovenska a z okolitých krajín, čo
znamená že množstvo ľudí sa ubytuje v ubytovacích zariadeniach v
Košiciach a v okolí. Podujatie ponúka návštevníkom originálny a autentický
zážitok, aký na Slovensku dosiaľ nemá obdobu, čo je samo o sebe dôvodom
pre návštevu podujatia, ktoré sprostredkováva vyššiu úroveň služieb v
oblasti kultúrneho vyžitia a cestovného ruchu.

PREDPOKLADANÝ POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

Hrubý predpoklad je 2000 návštevníkov.

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

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

Príprava poduajtia 1.7.2022 6.8.2022

Realizácia podujatia 6.8.2022 6.8.2022

Vyhodnotenie podujatia 7.8.2022 28.9.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU Projekt bude propagovaný prostredníctvom rádiových staníc, billboardov,
plagátov, sociálnych sietí a internetovej stránky archeoskanzenu. Okrem
toho bude podujatie propagované v článkoch v rôznych médiách (tlačené a



internetové denníky, týždenníky, mesačníky, magazíny).

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 Príloha č. 2 Rozpočet.xlsx

popis

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

 

názov Potvrdenie MV.pdf

popis Výpis z registra.

Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa.

 

názov Stanovy Collegim 2019.pdf

popis Stanovy O.Z.

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa

 

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

https://terraincognita.egrant.sk/file/922671.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/922671.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/846417.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/846417.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/846403.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/846403.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 Koncepcia smerovania podujatia.docx

popis Koncepcia smerovania podujatia na 3 roky.

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Mgr. Štefan Olšav

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

https://terraincognita.egrant.sk/file/846404.docx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/846404.docx



