
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 IX. Dni sliviek v Malých Trakanoch

Miesto realizácie - mesto /
obec

Malé Trakany

Okres Trebišov

Kraj Košický

Začiatok realizácie projektu 1.8.2022

Koniec realizácie projektu 1.10.2022

Celkový rozpočet projektu v € 3 333,33 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK v €

3 000,00 €

Povinné spolufinancovanie v € 333,33 €

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

Názov / meno žiadateľa Malé Trakany a okolie - Kistárkány és környéke

Ulica Malé Trakany 169

PSČ 07642

Obec / mesto Malé Trakany

Okres Trebišov

Príloha č. 1



Kraj Košický

Číslo telefónu +421907323593

Email zlatica.kondasova@gmail.com

Právna forma o.z.

IČO 42361435

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

Zlatica Kondásová +421907323593 zlatica.kondasova@gmail.com

Ildikó Nagy +421907323593 zlatica.kondasova@gmail.com

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Email zlatica.kondasova@gmail.com

Meno a priezvisko Zlatica Kondásová

Číslo telefónu +421907323593

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

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

Združenie je už dlhodobo aktívne v rozvoji komunitných,
kultúrnospoločenských a vzdelávacích aktivít v obci. Pravidelne sa
zúčastňuje v organizovaní dobrovoľnej pomoci v rámci detských táborov,
série prednášok, stretnutí autorov s čitateľmi, rodinné programy v oblasti
rozvíjania a udržiavania tradícií, ľudových zvykov a kultúrnych hodnôt v
obci, organizuje prednášky na témy spracovania ovocia a tradičných
výrobkov, najmä ovocného kvasu, konzervovania ovocia tradičnými
technológiami. Podujatie Deň sliviek sa v roku 2019 konal po ôsmykrát.
Apropom pre rozbehnutie tohto podujatia bola skutočnosť, že až donedávna
základnú obživu miestneho obyvateľstva zabezpečovalo pestovanie ovocia a
jeho spracovanie a rybolov. Počet aktivistov združenia sa pohybuje medzi
60-80 z celého mikroregiónu Medzibodrožia. Na základe vyššie uvedeného
združenie má dostatočnú kapacitu a skúsenosti so zapojením a motiváciou
obyvateľstva v obci a regióne, čo je nevyhnutné pre realizáciu
predkladaného projektu.

POPIS PROJEKTU

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Doterajší "Deň sliviek" sa za posledných 8 rokov stal najatraktívnejším
kultúrno-gastronomickým podujatím nielen v obci Malé Trakany, ale aj v
širšom okolí. Tohtoročné podujatie je plánované na viacdňové, preto jeho
názov sa zmení na "IX. Dni sliviek v Malých Trakanoch", chce byť aj naďalej



pokračovateľom oživenia zabudnutých tradícií, zachovať a odovzdať dnešnej
generácii preživšie zvyky a obyčaje našich predkov. Pri organizovaní
podujatia združenie podporuje aj obec Malé Trakany a v rozsahu svojich
možností poskytuje hlavne organizačnú pomoc. Na základe doterajších
skúseností a vďaka plánovanej intenzívnej mediálnej podpore v roku 2022
očakávame vyše 2500 domácich návštevníkov ako aj z poza hraníc. Kultúrny
program počas celého podujatia ponúka rôzne vystúpenia, hry, možnosti
vyskúšania rôznych ľudových remesiel a jarmok, prezentáciu tradičných
jedál zo sliviek, varenie lekváru zo sliviek, tradičnú destiláciu slivovice,
históriu gastronómie v regiónoch Použie a Medzibodrožie, možnosti
gastronomického turizmu, všetko spojené s ochutnávkou, ukážkou.
Kladieme dôraz aj na prezentáciu varenia v tradičnej peci. Naším zámerom
je usporiadanie podujatia, kde prezentujeme charakteristické okamihy,
tradičnú chuť a staré recepty zo života našich predkov. Oboznámime
návštevníkov so spôsobom prípravy rôznych tradičných jedál s použitím
ovocia ako suroviny. V rámci degustácií si každý účastník môže
ochutnať kulinárne a gastronomické špeciality z regiónov Medzibodrožia a
Použia.
IX. ročník Dní sliviek v Malých Trakanoch sa bude niesť v znamení
priblíženia zvykov a tradícií viažucich sa k pestovaniu a spracovaniu sliviek
a ovocia. Po regulácii tokov v 19. storočí sa ujali extenzívne odolné odrody
sliviek a existoval v katastri obce ovocný sad na záplavovom území Tisy s
výmerou 103 ha a počtom vyše 15 000 kusov stromov, ktorý miestni
nazývali „Tiszakert – Záhrada Tisy“. Žiaľ v sedemdesiatych rokov z doteraz
nevysvetliteľných dôvodov sa tento extenzívny poloprírodný sad úplne
zlikvidoval za jednu jeseň! Napriek tomu v pamäti a v každodennom živote
miestneho obyvateľstva pamiatka na sad a zručnosti potrebné pre obživu,
viažuce sa k pestovaniu a spracovaniu ovocia naďalej aktívne prežívajú. O
tom svedčí aj permanentná vyťaženosť pestovateľskej pálenice v obci. Za
stáročia sa tak vyselektovali odrody a klony sliviek odolných proti vode,
keďže Tisa každoročne zaplavila sad. Ciele sú zamerané na zachovanie
tradícií ľudovej kultúry, gastronómie a na propagáciu mikroregiónu
Medzibodrožia.
Hlavné ciele:
• zviditeľnenie turistickej atraktivity Medzibodrožia
• Pokračovanie v tradícií programu Dňa slivky vytvorením základov
medzinárodného slivkového festivalu;
• zachovanie tradícií a rozvíjanie žánrov TĽK v oblasti spevu, tanca,
hovoreného slova, činohry a remeselnej tvorby;
Čiastkové ciele:
• zvyšovanie intelektuálneho potenciálu cieľových skupín;
• vybudovanie dlhodobej cezhraničnej spolupráce;
• získanie a výmena skúsenosti,
• združenie sa zameriava na udržiavanie úderného kolektívu na báze
dobrovoľníctva.

Na úspešnej realizácii podujatia sa podieľa cca 80 dobrovoľníkov z obce
hlavne ženy, ktoré pomáhajú, aby mala akcia úspešný priebeh, každí
účastník do akcie vloží kus seba a podujatie tak trošku patrí každému.
Podujatie sa uskutoční 16. a 17. septembra 2022 v Malých Trakanoch v
areáli Ubytovanie u Aranky.
Podujatie sa tu uskutočňuje už roky, lebo miesto je autentické a
infraštruktúrne je vybudované tak, aby sa tu také veľké podujatie mohlo
uskutočniť, lebo programy prebiehajú súčasne na viacerých miestach.
Ubytovanie u Aranky a jeho okolie je vybavené altánkom, detským ihriskom,
miestom na postavenie júrt, spoločenskou miestnosťou, sociálnou
vybavenosťou, priestorom na varenie lekváru, priestorom na kultúrne
programy a miestom na ubytovanie a pohostenie.

MEDZINÁRODNÝ CHARAKTER
PODUJATIA

Nie je relevantné, nakoľko podujatie má regionálny charakter.



CIEĽOVÉ SKUPINY Projekt sa sústreďuje na obyvateľov Použia a Medzibodrožia, ktorí sa
zaujímajú o ľudové tradície a zvyky. Naším cieľom je aktivizovať v rámci
programu aj mladšiu generáciu. Na základe skúseností z predošlých rokov
sa dá predpokladať, že do programu združenie zapojí približne 80
dobrovoľníkov z mikroregiónu. Na základe doterajších skúseností
očakávame vyše 2500 návštevníkov. Naše občianske združenie oslovuje
ľudí, zmýšľajúcich na podobnej hodnotovej báze, a to nielen z našej obce,
ale aj z okolitých obcí. Naši členovia a aktivisti - najmä ženy - odvádzajú
počas organizovania a konania podujatí, organizovaných našim združením
výraznú časť práce na dobrovoľnej báze. Takto okrem návštevníkov
podujatia má festival dlhodobý vplyv aj na našu skupinu organizátorov,
formujeme úspešný tím, a vytvárame pocit spolupatričnosti.

PROGRAM PODUJATIA Štruktúra programu je každý rok podobná, keďže podujatie je o spracovaní
a využití sliviek.
Každý rok však pozývame inú kultúrnu skupinu, vystúpenia majú inú
tematiku, rozširujeme ponuku slivkových jedál a detský program a naše
podujatie má stále väčší remeselný jarmok
Toto podujatie je jedinečné v rámci celého Košického kraja a vážime si, že
sa na ňom zúčastnia aj ľudia z iných krajov.
Scenár podujatia:
23. septembra 2022
06.00-20.00 hod.- tradičné varenie slivkového lekváru a ukážka prípravy
jedál zo sliviek
18.00-20.00 hod.- prednášky v témach gastroturizmus a vidiecky turizmus
24. septembra 2022
14.00- Slávnostné otvorenie podujatia
14.15.- 19.00- Kultúrne programy tradičných speváckych, tanečných a
divadelných skupín, ukážky lukostreľby, bábkové divadlo, rozprávač
rozprávok.
19.00-23.00- Ľudová tanečná zábava
Sprievodné podujatia:
15.00-19.00- Tvorivé dielne pre detí - korálkovanie, výroba keramiky,
perníkov, tkanie, tkanie košíkov, origami, rezbárstvo.
15.00-20.00- Ochutnávka tradičných jedál zo sliviek
15.00.19.00- Trh remeselníkov
15.00-18.00- Deň otvorených dverí v miestnej pálenici

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

Projekt sa sústreďuje na návštevníkov Použia a Medzibodrožia, ktorí sa
zaujímajú o ľudové tradície a zvyky.
Výstupy projektu:
- založenie tradície medzinárodného/regionálneho podujatia
- zachovávanie regionálnych tradície
- aktivizácia cieľových skupín v kultúrnom živote regiónu a zvýšenie
intelektuálneho potenciálu obyvateľstva
- výmena skúseností a vytvorenie podmienok pre dlhodobú komplexnú
ochranu, uchovávanie a rozvoj tradičnej ľudovej kultúry a jej odovzdávanie
nasledujúcim generáciám
- zvýšenia atraktívnosti regiónu
- vytvorenie dlhodobej cezhraničnej spolupráce.
Tohtoročné podujatie bude po prvýkrát dvojdňové a bude mať
medzinárodný charakter zapojením účastníkov a účinkujúcich z
troch štátov /SK, HU, RO/. V prípade osvedčenia sa tejto koncepcie
/zapojenie obcí a miest spojených s tradíciou slivky/, chceme pokračovať a
podujatie dostať na úroveň nadregionálneho medzinárodného festivalu za
účelom rozvíjania žánrov TĽK. Získané skúsenosti v budúcom roku budú
dobrým a vzácnym predpokladom na dosahovanie vytýčených cieľov počas
ďalších rokov.

PREDPOKLADANÝ POČET
Odhadovaný počet návštevníkov na podujatí: 2500 osôb



NÁVŠTEVNÍKOV

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

Názov aktivity začiatok aktivity v tvare
mm/rr:

Koniec aktivity v tvare
mm/rr:

Prípravná fáza /konzultácia s účinkujúcimi, zabezpečenie
stravovania, ubytovania, propagácia podujatia, zabezpečenie
materiálov, techniky/

1.8.2022 16.9.2022

Realizačná fáza /realizácia podujatia/ 23.9.2022 24.9.2022

Záverečná fáza /vecné a finančné vyúčtovanie projektu/ 18.9.2022 1.10.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU 1. fáza: Propagácia podujatia sa uskutočňuje
- pomocou letákov, plagátov (letáky: 60 ks, formát A5, pozvánky: 50
ks,dvojjazyčné, farebné
- pomocou webstránky a sociálnych sietí: www.aranka.sk, webová stránka
obce Malé Trakany, FB stránka
2. fáza: Výstupy projektu /diseminácia výsledkov/ plánujeme propagovať:
- v regionálnych médiách a časopisoch (VKport.sk, ma7.sk, felvidék.ma, Új
Szó)
- vo forme videoreportáží (regionálna relácia RTVS, mediaklikk.hu)
- zverejnením výsledkov na web stránke obce a www.aranka.sk,
Ďalej by sme chceli logo programu Terra Incognita neoddelene prezentovať
na web stránke obce a www.aranka.sk, na propagačných a diseminačných
materiálov ako aj na mieste podujatie

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 c2_rozpocet.xlsx

popis

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

 

názov 4. POTVRDENIE+o+pridelení+IČO_zmena.pdf

https://terraincognita.egrant.sk/file/921324.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/921324.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/840953.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/840953.pdf


popis Doklad o pridelení IČO

Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa.

 

názov 5. STANOVY.pdf

popis Stanovy

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa

 

názov 6. Zápisnica_menovací+dekrét.pdf

popis Zápisnica a menovací dekrét

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 2. História podujatia Dni sliviek_terraincognita.docx

popis

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Zlatica Kondásová

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

https://terraincognita.egrant.sk/file/840954.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/840954.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/840956.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/840956.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/840962.docx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/840962.docx


správne.


