
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 1.1 - Medzinárodné podujatia

Názov projektu Festival - ŽIVÉ SOCHY 2022

Miesto realizácie - mesto /
obec

Spišská Nová Ves

Okres Spišská Nová Ves

Kraj Košický

Začiatok realizácie projektu 1.6.2022

Koniec realizácie projektu 29.8.2022

Celkový rozpočet projektu v € 22 222,00 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK v €

20 000,00 €

Povinné spolufinancovanie v € 2 222,00 €

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

Názov / meno žiadateľa Združenie umelcov Spiša o.z.

Ulica Medza 3444/10

PSČ 05201

Obec / mesto Spišská Nová Ves

Okres Spišská Nová Ves

Príloha č. 1



Kraj Košický

Číslo telefónu 0911397139

Email riaditel@rozvojspisa.sk

Právna forma občianske združenie

IČO 42094810

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

Mgr. Jozef Kačenga 0911397139 riaditel@rozvojspisa.sk

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Email riaditel@rozvojspisa.sk

Meno a priezvisko Mgr. Jozef Kačenga

Číslo telefónu 0911397139

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

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

Združenie umelcov Spiša (ďalej ZUS) má bohaté skúsenosti s organizáciou
podujatí. Od roku 2017 každoročne organizujeme v Spišskej Novej Vsi
FESTIVAL ŽIVÉ SOCHY. Festival sa stáva tradičným letným podujatím s
nadregionálnym až medzinárodným významom. Je jediným podujatím svojho
druhu v okolitých krajinách (V4). Účastníkmi festivalu sú významné
umelecké osobnosti/skupiny. Zároveň treba podotknúť, že umožňujeme
novým mladým umelcom predstaviť sa a účinkovať po boku svetových
umelcov. Návštevníci podujatia sú z rôznych kútov Slovenska, ba dokonca
sa povedomie postupne rozšírilo až za hranice Slovenska. Máme veľa
pozitívnych ohlasov a aj stálych návštevníkov, ktorí navštevujú región práve
kvôli nášmu festivalu.
Personálne kapacity zapojené do realizácie festivalu majú bohaté
skúsenosti s organizáciou a riadením podujatí a projektov rôzneho
charakteru (okrem iného NFP a rôzne dotácie).
V rámci našich personálnych kapacít je dôležité spomenúť
spoluorganizátora/partner podujatia CMart s.r.o. Je to produkčná agentúra
so širokým umeleckým portfóliom a bohatými skúsenosťami zo slovenského
aj medzinárodného trhu. Stáli aj pri vzniku Festivalu Živé sochy v roku
2017. Agentúra má dlhoročné skúsenosti s organizáciou a participáciou na
rôznych podujatiach v zahraničí. Za zmienku stojí účasť ich umeleckých
produkcií na Formule 1 v Singapure a Baku, na medzinárodných tenisových
turnajoch v Monaku a Katare alebo pravidelná účasť na podujatiach
organizovaných vládou Spojených Arabských Emirátov.
Zoznam podujatí, kde sme boli zapojení ako spoluorganizátori:
Dubai Shopping Festival 2008 - 2019



dátum: január (každý rok)
miesto realizácie: Dubaj, Spojené Arabské Emiráty

Statues En Marche 2018 - 2019 - Belgicko
dátum: júl (každý rok)
miesto realizácie: Marche-en-Famenne, Belgicko

B-Fit in the Street 2015 - 2018
dátum: jún (každý rok)
miesto realizácie: Bukurešť, Rumunsko

Muscat Festival 2018
dátum: 16.1. - 11.2. 2018
miesto realizácie: Muscat, Omán

Food Festival Bahrain 2017 - 2019
dátum: marec (každý rok)
miesto realizácie: Manama, Bahrajn

IFC Mall Festival
dátum: 22.9. - 16.10. 2015
miesto realizácie: Hong Kong

Viac informácií v nepovinnej prílohe tejto žiadosti a:
http://www.zivesochyfestival.sk/
https://www.facebook.com/ZiveSochyFestival/
https://www.instagram.com/zivesochyfestival/?hl=sk

POPIS PROJEKTU

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Festival Živé sochy je multižánrovým a multikultúrnym podujatím, ktorý je
jediný svojho druhu na Slovensku a zároveň ojedinelým v Európe.
Cieľom podujatia je vytvoriť tradíciu jedinečného medzinárodného festivalu
pouličného a statického umenia s kultúrno-vzdelávacím charakterom.
Festival vyzdvihuje lokálne, európske aj svetové osobnosti. Vďaka festivalu
Spišský región, resp. KSK, navštívia ľudia z celého Slovenska, ale aj
okolitých krajín.

Ideové východiská - príležitosť priniesť umenie veľkomiest do všedných dní
malomesta.

Prínos projektu pre umeleckú oblasť - vytvorenie priestoru pre umelcov,
študentov tvoriť a zažiť umenie. Podporujeme lokálnych umelcov rôznych
žánrov.

Cieľom podujatia je udržať tradíciu originálneho medzinárodného festivalu
pouličného a statického umenia s kultúrno-vzdelávacím charakterom.
Festival vyzdvihuje lokálne, európske aj svetové osobnosti z rôznych sfér.
Vďaka festivalu navštívia Spišský región ľudia z celého Slovenska, ale aj
okolitých krajín.

Podujatie podporí:
- umelecké vyžitie pre bežných obyvateľov
- rozvoj aktívneho domáceho, zahraničného zážitkového CR
- zachovanie a propagáciu historického a prírodného dedičstva
- zvýšenie kvality miestnych poskytovaných služieb, rozvoj atraktivít
- vzájomnú synergickú spoluprácu verejného, súkromného a občianskeho
sektora.
Festivalu sa každoročne zúčastňujú rôzne slovenské a zahraničné umelecké
skupiny s medzinárodným významom. Zároveň umožňuje zviditeľniť sa
novým umelcom.



Cieľové skupiny - festival láka široké spektrum divákov, bez vekového,
zdravotného a sociálneho obmedzenia.
Festival sa bude konať na verejne prístupných miestach s prevažne
bezbariérovým prístupom. Vstup bude voľný a neobmedzený, čím sa
zabezpečí dodržiavanie horizontálnych princípov rovnosti divákov.
Festival bude dvojdňovou víkendovou udalosťou. Dôvodom je čo najlepšia
dostupnosť pre divákov cieľových skupín. Počas víkendu sa totiž festivalu
môžu zúčastniť ako študenti, tak aj pracujúci, nezamestnaní, ale aj
dôchodcovia. Festival pozostáva z vystúpení živých sôch za účasti
sprievodných vystúpení ďalších umelcov. Živé sochy budú rozdelené do
tematických skupín Vybrané osobnosti, ktoré budú živé sochy stvárňovať,
budú reprezentovať lokálnych, európskych a svetových prominentov z
kultúry, vedy a techniky.

MEDZINÁRODNÝ CHARAKTER
PODUJATIA

Festivalu sa zúčastňujú rôzne slovenské umelecké skupiny: živé sochy Big
Names, zahraniční umelci s medzinárodnými oceneniami.
Festival bude dvojdňovou víkendovou udalosťou. Dôvodom je čo najlepšia
dostupnosť pre divákov cieľových skupín. Počas víkendu sa totiž festivalu
môžu zúčastniť ako študenti, tak aj pracujúci, nezamestnaní, ale aj
dôchodcovia. Zároveň sa ho môžu zúčastniť návštevníci z bezprostredného
okolia, aj zo zahraničia. Každým rokom pribúdajú návštevníci spoza hraníc,
prevažujú najmä Česi a Poliaci.
Festival pozostáva z vystúpení živých sôch za účasti sprievodných vystúpení
ďalších umelcov. Živé sochy budú rozdelené do tematických skupín.
Vybrané osobnosti, ktoré budú živé sochy stvárňovať, budú reprezentovať
lokálnych, európskych a svetových prominentov z kultúry, vedy a techniky.
Medzinárodný charakter podujatia je na strane účinkujúcich, divákov a tiež
tematických vystúpení účinkujúcich.

CIEĽOVÉ SKUPINY Festival má zaujať a prilákať čo najširšie spektrum divákov, pričom by mal
búrať vekové aj sociálne bariéry. Festival je vhodný pre deti (od tých
najmladších), dorast, študentov stredných a vysokých škôl, pracujúcich,
nezamestnaných, dôchodcov, zdravotne postihnutých, ba aj tých, ktorí sa
ocitli na okraji spoločnosti (sociálne znevýhodnení).
Festival do kultúrneho diania zapojí širokú verejnosť, bude sa konať na
verejne prístupných miestach s bezbariérovým prístupom. Vstup bude voľný
a neobmedzený, čím sa zabezpečí dodržiavanie horizontálnych princípov
rovnosti a nediskriminácie návštevníkov/divákov. Na základe predošlých
ročníkov festivalu sa očakáva značný prílev návštevníkov KSK kvôli tomuto
podujatiu. Pôjde o slovenských ako aj zahraničných návštevníkov.
Predpokladá sa, že návštevníkov tiež zaujme kultúrno-historické a prírodné
bohatstvo jedinečného regiónu Spiš so Spišskou Novou Vsou v jeho srdci.

PROGRAM PODUJATIA Festival dáva priestor profesionálnym hercom, ale aj s nadšencom bez
umeleckého vzdelanie, ktorí chcú byť súčasťou jedinečného projektu.
Zároveň festival obohacujú vystúpenia o profesionálov a laureátov ocenení
z iných festivalov v Európe i vo svete, doslova majstrom sveta. To prináša
úžasnú atmosféru, záujem protagonistov a hlavne divákov.
Význam a jedinečnosť festivalu spočíva v snahe organizátorov ponúknuť
priestor sebarealizácie a zviditeľnenia nie len pre hercov či mímov, ale aj
pre iných umelcov. Neodmysliteľnou súčasťou podujatia sú mnohé
vystúpenia hudobných hostí, známych i začínajúcich spevákov, kapiel,
kúzelníkov, vyznávačov „choduľového“ divadla, divadelných maskérov,
mladých študentov umeleckých stredných a vysokých škôl z celej SR.
Návštevníci festivalu majú možnosti vyžitia v rôznych zónach, ktoré
združujú aktivity a atrakcie rovnakého typu. Súčasťou je veľké pódium pre
väčšie produkcie hudobného či divadelného žánru. Detský divák má k
dispozícii priestor, kde okrem bábkového divadla festival ponúka aj rôzne
hracie objekty – hrady, preliezky a podobne. Významnou súčasťou akcie je
rozsiahla gastro zóna, ktoré prináša možnosti občerstvenia. Počas festivalu
bude vytvorený aj priestor pre oddych, tzv. Chillout zóna.



Dôkazom neustáleho progresu festivalu jeho zaradenie medzi TOP podujatia
KSK.

Základnou myšlienkou tohto festivalu je preniesť atmosféru a umelcov z ulíc
veľkomiest do prostredia, kde tento jav nikdy nebude prirodzenou súčasťou
života v centre mesta. Prepojenie cestovného ruchu s kultúrou a
vzdelávaním, históriou a odkazom pre naše generácie.

Účinkujúci:
- Živé sochy (umelecké skupiny),
- Tanečná skupina,
- Bubenícka kapela,
- známa osobnosť,
- hudobné predstavenia,
- umelecké vystúpenia,
- divadelné vystúpenia,
- poslucháči konzervatória a umeleckých vysokých škôl.
Novou aktivitou na podujatí je aj Street art fest – 1. ročník pouličných
maliarov - 3d street art illusions

Čím sa podujatie odlišuje od predošlých ročníkov - zmena programu, noví
zaujímaví a významní hostia. Oproti predošlým rokom tiež pribudla Chillout
zóna a StreetART fest.

Čím sa podujatie líši od iných podobných podujatí - ide o špičkové
multižánrové umelecké podujatie s bohatým programom a svetovými
účastníkmi. Podujatie je organizované profesionálmi s dlhoročnými
skúsenosťami, čo je zárukou jeho kvality.

"Ťahúňom" podujatia okrem kvalitného programu bude známa osobnosť, z
ktorej bude vytvorená živá socha.

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

Predmetné podujatie je jediným svojho druhu na Slovensku, aj v okolitých
krajinách (V4). Podujatie priťahuje pozornosť prevažne ľudí z mesta Spišská
Nová Ves a okolitého regiónu. Každým rokom však sa zvyšuje záujem ľudí z
celého Slovenska a tiež z Českej Republiky, Poľska a iných krajín. Vďaka
skúsenostiam z predošlých ročníkov podujatia, môžeme tvrdiť, že
návštevnosť a záujem o podujatie sa z dôvodu jedinečnosti a vysokej úrovni
podujatia neustále zvyšuje. Účastníci – umelci, ale aj návštevníci
prichádzajú na podujatie z celej Európy, sveta. Podujatie má medzinárodný
charakter a predovšetkým význam.
Vďaka minuloročnému (2021) hosťovi prof. Milanovi Sládekovi sa o podujatí
dozvedela veľká významná svetová umelecká obec. Prostredníctvom
sociálnych sietí sa šírili veľmi pozitívne ohlasy ohľadom podujatia, čo by sa
mohlo pozitívne odraziť na návštevnosti nasledujúceho ročníka.
Čo sa propagácie týka, chceli by sme sa zamerať na billboardovú kampaň v
prihraničných regiónoch, predovšetkým Poľsko a Maďarsko.
Možno predpokladať medzinárodnú účasť návštevníkov festivalu. To by
malo zvýšiť početnosť návštevníkov v Košickom kraji a tým aj počet
prenocovaní

PREDPOKLADANÝ POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

15000

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

Názov aktivity začiatok aktivity v
tvare mm/rr:

Koniec aktivity v
tvare mm/rr:



Oslovovanie umelcov - priebežné potvrdzovanie účasti a rokovania s
predstaviteľmi mesta Spišská Nová Ves o umiestnení umelcov v
priestore a presnom časovom harmonograme.

1.6.2022 30.6.2022

Začiatok propagácie podujatia, príprava podujatia (mediálna kampaň
počnúc lokálnymi médiami, končiac celoslovenskými TV s podporou
sociálnych sietí)

1.6.2022 30.6.2022

Zapojenie celého organizačného tímu, intenzívna príprava podujatia,
mediálna a billboardová propagácia, intenzívna komunikácie cez
sociálne siete

1.6.2022 30.7.2022

Realizácia podujatia - Festival - ŽIVÉ SOCHY 2022 29.7.2022 30.7.2022

Finančné vysporiadanie a vyhodnotenie podujatia 1.8.2022 29.8.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU Propagácia bude realizovaná na regionálnej a celoštátnej úrovni srkz médií:
RTVS, TV Reduta, TV JOJ (v rokovaní), printové média (v rokovaní), sociálne
siete (FB, Instagram), web stránky (TASR, Pravda, Topky.sk). Okrem toho
budú použité billboardy a iné reklamné plochy, city light, web stránka
mesta Spišská Nová Ves, mesačník Informátor (Spišská Nová Ves).
Billboardová kampaň zasahuje celé Slovensko (najmä východné).
Propagácia na sociálnych sieťach minulý rok zasiahla viac ako 140 tisíc ľudí
z celej SR. Podujatie bolo pravidelne propagované aj TV Markíza – relácia
Teleráno – deň pred realizáciou podujatia bola odvysielaná reportáž o
podujatí. Reláciu sleduje približne 400 000 ľudí.
Propagácia realizovaná na webe a sociálnych sieťach žiadateľa.
Propagácia počas podujatia bude počas celej doby realizácie podujatia
vďaka tlačeným letákom s mapou umiestnenia jednotlivých sôch a zón.
Propagácia bude aj v cudzích jazykoch, v prihraničných oblastiach (do 100
km od SNV).

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 c 4 - Rozpočet Živé sochy.xlsx

popis

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

 

názov Doklad preukazujúci právnu subjektivitu.pdf

https://terraincognita.egrant.sk/file/910200.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/910200.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/848046.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/848046.pdf


popis

Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa.

 

názov Stanovy.PDF

popis

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa

 

názov Štatutárny orgán.PDF

popis

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

názov zive sochy 2022 popis.pdf

popis

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

názov medialny plan 2022.pdf

popis

https://terraincognita.egrant.sk/file/837460.PDF
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/837460.PDF
https://terraincognita.egrant.sk/file/837461.PDF
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/837461.PDF
https://terraincognita.egrant.sk/file/838604.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/838604.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/919345.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/919345.pdf


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

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Mgr. Jozef Kačenga

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


