
 

 

 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
 

 

 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 19. 5. 2022 

  

 K bodu rokovania číslo: 
 

 

Názov správy:  

  

Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022 

pre kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie, OZ a RZ pri MŠ 

a ZŠ       

 

Predkladá: 

Mgr. Michal Drengubiak 
zástupca primátora mesta  

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

 s c h v a ľ u j e   
 

prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta 

Rožňava v roku 2022 pre kultúrne, mládežnícke, 

spoločenské a sociálne organizácie, OZ a RZ pri MŠ a ZŠ 

podľa predloženého návrhu (viď tabuľku č. 1) vo výške 

30 000 €.   

 

 

 

Ukladá 

 

Zverejniť prerozdelenie finančných dotácií na webovom 

sídle mesta a úradnej tabuli 

Z: zástupca primátora mesta 

T: do 17. 6. 2022 

 

 

 

Prerokované : 

v Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej 

politiky pri MZ dňa 3. 5. 2022 

 

 

Vypracovala : 

Mgr. Lenka Leštáková 

 

 

 

Materiál obsahuje: 

Dôvodovú správu 

Tabuľka žiadateľov o dotáciu s prerozdelením 

finančných prostriedkov 

Došlé žiadosti o finančnú dotáciu 

 

 

 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
k materiálu:  Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v 

roku 2022 pre kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie, OZ a 

RZ pri MŠ a ZŠ  

Legislatívne východiská: VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
Rožňava (č. 1/2021-z02) 

Prijaté uznesenia MZ 

a ich realizácia: 

č. 39/2022 zo dňa 31. 3. 2022 

Hospodársky a finančný 

dopad na rozpočet 

mesta: 

 

30 000 €  

Nároky na pracovné 

miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta.  

Súlad návrhu na 

uznesenie s právnymi 

predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je – nie je v súlade s VZN o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava (č. 1/2022-z02) 

Mesto Rožňava v rámci svojich možností každoročne poskytuje  športovým klubom,  

kultúrnym a   spoločenským  organizáciám z  rozpočtu  mesta  Rožňava  na   rozvoj  športu a kultúry 

finančnú dotáciu schválenú mestským zastupiteľstvom.  

Na rok 2022 MZ uznesením č. 39/2022 zo dňa 31. 3. 2022  schválilo pre kultúrne 

a spoločenské organizácie v samostatnej položke finančnú čiastku vo výške 30 000 €. V zmysle VZN 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava je vyčlenená  5% rezerva zo 

schválenej sumy, ktorá činí v tomto prípade  1 500 €.  Kultúrnym, mládežníckym a spoločenským 

organizáciám ostalo na prerozdelenie  28 500 €.  

Pre informáciu MZ pre schválilo pre športové kluby a organizácie na prerozdelenie čiastku 

90 000 € a v tejto čiastke je rezerva vo výške 4 500 €. Podľa VZN (č. 1/2021-z02) o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava došlé žiadosti o poskytnutie dotácie prerokováva 

a finančné prostriedky prerozdeľuje Komisia športu pri MZ v Rožňave a Komisia kultúry, cestovného 

ruchu a regionálnej politiky pri MZ v Rožňave, ktoré uznesením svoje stanoviská odporúčajú na 

schválenie mestskému zastupiteľstvu.  

Každá organizácia alebo združenie boli jednotlivo hodnotené a bola im pridelená odporúčaná 
finančná čiastka. Za súhrnnú tabuľku hlasovali všetci členovia komisie.   

 

Komisia: Termín 

zasadnutia: 

Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová: - - 

Ochrany verejného poriadku: - - 

Kultúry, cestovného ruchu 

a regionálnej politiky: 

3. 5. 2022 Uznesenie č.  02/05/2022 – Komisia kultúry, 

cestovného ruchu a regionálnej politiky odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť 

dotácie z rozpočtu mesta Rožňava na rok 2022 pre 

kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne 

organizácie a združenia pri školách podľa 

predloženého návrhu (viď tabuľka v prílohe). 

športu: - - 

Výstavby, územného plánovania, 

životného prostredia a mestských 

komunikácií: 

- - 

Finančná, podnikateľská a správy 

mestského majetku: 

- - 

 



p.č.
kultúrne, mládežnícke a spoločenské 

organizácie činnosť/projekt
projekt názov požadované € návrh komisie

MZ

1.

OZ DFS KINCSKERESŐ projekt       august-

september

II. detský workshop tradičnej 

gemerskej ľudovej kultúry
4 080 € 3 040 €

2.

OZ Pre partnerské mesta Rožňavy projekt       august-

november

Medzinárodný maliarsky tábor Józsefa 

Basku MLYN Rožňava 2022
2 016 € 2 010 €

3.
ZO Csemadok projekt        

august
Deň hudby a tanca 1 344 € 670 €

4.
Dom Matice slovenskej Rožňava

činnosť
2 010 € 1 005 €

5.
OZ Pre partnerstvo škôl v kultúre a športu

projekt   

december
Adventný koncert 2022 Rožňava 5 440 € 3 720 €

6.

OZ Rožňavskí permoníci

činnosť

8 100 € 5 050 €

7. FS Haviar činnosť 4 360 € 3 180 €

8.

Banícke múzeum v Rožňave projekt            jún-

november

Interaktívne potulky vo fondoch 

Baníckeho múzea (k 120. výročiu 

založenia BM)

4 020 € 2 010 €

9.

OZ Divadlo rozprávok- Meseszínház projekt            jún-

november

Zázračná ríša bábok a rozprávok- 

Mések és bábok varázsbirodalma 

(výstava k 25. jubileu divadla)

4 000 € 3 000 €

10.
Art Inn

projekt            jún-

december
Šípy času 4 500 € 3 255 €

39 870 € 26 940 €

Došlé žiadosti o finančnú dotáciu z rozpočtu mesta Rožňava na rok 2022

KULTÚRNE, MLÁDEŽNÍCKE, SPOLOČENSKÉ A SOCIÁLNE ORGANIZÁCIE, OZ a RZ pri MŠ a ZŠ



I.
RZ pri MŠ Kyjevská

projekt      

október
IKA-TIKA-GYMNASTIKA 1 560 € 1 560 €

1 560 €

SPOLU prerozdelené komisiou 41 430 € 28 500 €

REZERVA 5%

R 1.
Centrum obnovy pamiatok Rožňava projekt           máj-

júl

Vydanie informačných letákov o 

Kalvárii
550 € 550 €

R 2.
OZ Zvonivka

projekt            jún- 

august

Dievča s obitými kolenami- vydanie 

básnickej zbierky
1 200 € 650 €

R 3.
OZ JASANIMA

projekt                   

jún 
BOCCIA turnaj priateľstva 2022 344 € 300 €

Rezerva spolu 1 500 €

celková žiadaná suma 43 524 €

na prerozdelenie v komisii 28 500 €

OZ a RZ pri MŠ a ZŠ

sociálne organizácie

1 500 €



VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava
podľa čl. 3 ods. 2 písm. b)

ŽIADOSŤ
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022

1. Žiadateľ
a/ obchodné meno resp. názov žiadateľa Občianske združenie DETSKÝ 

FOLKLÓRNY SÚBOR KINCSKERESŐ
b/ Sídlo resp. presná adresa žiadateľa Čučmianska dlhá 1517/26, 048 01 Rožňava

c/ Štatutárny zástupca: meno, priezvisko,
titul, funkcia (predseda, prezident...)

András Márk Ulbrik, predseda

d/ Číslo telefónu 0948 310 002
e/ e-mail dfskincskereso.nte(tf)gmail.com
f/ Právna forma občianske združenie
g/IČO 50671553
h/DIČ 2120431181
i/ Dátum registrácie 05.01.2017
j/ Bankové spojenie, číslo účtu IBAN SK51 7500 0000 0040 3000 9434

^(.’ivfrííiý ifríHÍ kuu.řmi

Dofilo drín:

(;. spisu. 
Prílohy:

f / O')- ?o?? (i/
j Č. ľfcnnmu: / j- i 'j
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2. Názov, podrobný popis projektu / 
činnosti a jeho prínos pre mesto

II. Detský workshop tradičnej gemerskej 
ľudovej kultúry.
Cieľom workshopu je sprostredkovať a šíriť 
tradičnú ľudovú kultúru Gemera pre deti a 
mládež, rozvíjať tradície maďarského a 
slovenského ľudového umenia a 
odovzdávať ich mladším generáciám. 
Dôležitou úlohou projektuje priviesť 
jednotlivcov ako aj členov detských 
folklórnych súborov a detských ľudových 
hudieb k tomu, aby sa zúčastnili 
trojdňového workshopu spolu s rodičmi z 
Rožňavy a okolia. Počas workshopu sa 
uskutočnia nasledovné aktivity: výučba 
ľudových tancov (3 vekové kategórie), 
výuka ľudovej hudby (husle, viola, 
kontrabas, citara), výuka ľudových piesní a 
detských hier, koncert a tanečný dom, 
ľudové rozprávkové divadlo, remeselnícke 
dielne (košikárstvo, hrnčiarstvo, 
drevorezbárstvo, korálkovanie, vyšívanie), 
turistika, návšteva Kalvárie so sprievodcom 
(historická prednáška).
Prínosom podujatia pre mesto bude: 
propagácia mesta Rožňava v masmédiách, 
zaujímavé kultúrne podujatie zamerané na 
uchovávame ľudovej kultúry, zmysluplné 
využitie voľného času detí počas prázdnin, 
príležitosť na stretávanie sa rodín.

3. Miesto a čas konania Rožňava (radnica), 31. 08. - 02. 09. 2022
4. Spoluorganizátoři podujatia Mesto Rožňava, OZ FS BOROSTYÁN
5. Predpokadané náklady na účel / akcia, 
projekt, činnosť/, na ktorý je požadovaná 
dotácia

5160 €

6. Vlastné zdroje na akciu, projekt, 
činnosť (členské príspevky, sponzorskí
t|a'y--)

1080 6

7. Výška požadovanej dotácie od mesta 4080 6
8. Počet členov klubu/organizácie z toho 
počet detí a mládeže

101 detí a ich rodinní príslušníci

Ov. u v

dátum podpis štatutárneho zástupcu

Občianske združenie
BĽtfGSCý FQIjÍXXjÓHNY SÚBOR

Čučmianska dlhá 26, m 01 Rožňava 
100:50671553 DIČ:212Q431181



Príloha č. l/b
Finančný rozpis predbežných nákladov na projekt / činnosť:

P.č. Druh výdavku:
vlastné
zdroje

v€

dotácia
z mesta

v€

spolu 
v €

1. honorár ľudovej hudby 800

2.
honorár vyučujúcich workshopov ľudového tanca, hudby a

spevu 1200

3. honorár pre remeselníkov 600

4. ozvučenie sály 400

5. honorár pre rozprávkové divadlo 500

6. propagačné materiály (plagáty, pozvánky) 180

7. kameraman, fotograf 400

8. Strava, občerstvenie 1080

SPOLU: 1080 4080 5160



Príloha č. l/c

Písomné oznámenie o použití loga mesta na projekt resp. činnosť v roku 2022

V zmysle čl. 5 ods. 5 VZN mesta Rožňava o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich 
použití a ochrane, týmto oznamujeme použitie loga mesta Rožňava v roku 2022.

Povinné údaje:
a/ meno a priezvisko/obchodné meno 

oznamovateľa
Občianske združenie DETSKÝ 
FOLKLÓRNY SÚBOR KINCSKERESŐ

b/ - adresa / sídlo
- telefónny a e-mailový kontakt

Čučmianska dlhá 1517/26, 048 01 Rožňava
0948 310 002,
dfskincskereso.nte@gmail.com

c/oblasť pôsobenia oznamovateľa (kultúra, 
šport...)

kultúra

d/ charakteristika aktivity detské workshopy

e/spôsob požitia (napr. umiestnenie...) banér, plagát, Facebook

f/obdobie použitia loga júl - september 2022

Príloha č. l/d

Vyhlásenie o spôsobe propagácie poskytovateľa dotácie

Poskytovatel’ dotácie s logom mesta Rožňava sa bude propagovať nasledovne: 

banér, plagát, sociálne médi

mailto:dfskincskereso.nte@gmail.com


Príloha č. l/e

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Vyhlasujem, že:

a/ nemáme záväzky voči mestu, mestským organizáciám,
b/ nemáme záväzky voči Finančnej správe SR, Úradu práce, sociálnych vecí a

rodiny, sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam, 
c/ nie sme v úpadku, alebo platobne neschopní v zmysle zákona č 7/2005 Z. z.

o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, nebol na nás vyhlásený konkurz,
reštrukturalizácia ani nie sme trestne stíhaní a nemáme právoplatne uložený trest
zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a 
podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a presné.

07 O'2*. 7 ofl

Dátum podpis štatutárneho zástupcu

Občianske združeniemmar muaémr s>mm
Čučmianska dlhá 26,048 01 Rožňava 
100:50671553 DIČ:2120431181





1)
Príloha č. 1 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava

podľa čl. ods. 3 písm. b

ŽIADOSŤ
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022

1. Žiadateľ

a/ obchodné meno resp. názov žiadateľa Občianske združenie Pre partnerské mestá 
Rožňavy

b/ Sídlo resp. presná adresa žiadateľa Ul. akad. Hronca 7, 048 01 Rožňava

c/ Štatutárny zástupca: meno, priezvisko, 

titul, funkcia (predseda, prezident...)
Ing. František Kardos, predseda združenia

d/ Číslo telefónu 0905 445 260
e/ e-mail frantisek.kardos@roznava.sk
f/ Právna forma Občianske združenie
g/IČO 42321387
h/ DIČ 2023742336
i/ Dátum registrácie 13.03.2013

j/ Bankové spojenie, číslo účtu IBAN SK67 7500 0000 0040 2030 1677
CEKOSKBX

2. Názov, 
a jeho príi

podrobný popis projektu / činnosti 
los pre mesto

Mestský tort
Došlo dňa: 1 B "03'’ 2022 Q// |

-------------- l(; záznamu: A/f/ 1
------------- i—

prflohy-_______ i--5------

Medzinárodný maliarsky tábor Józsefa Basku 
MLYN Rožňava 2022

23. ročník medzinárodného maliarskeho tábora sa 
uskutoční napriek nepriaznivým geopolitickým 
podmienkam v dňoch 6. - 13. augusta 2022 
(vrátane). Toto podujatí je najstarším svojho druhu 
na Slovensku, ktoré prebieha s krátkou prestávkou 
od roku 1997 do súčasnosti. V rokoch 1997-2011 
bolo jeho organizátorom mesto Rožňava, od roku 
2015 to je Občianske zduženie Pre partnerské mestá 
Rožňavy.

Organizátori počítajú v roku 2022 s účasťou 
umelcov z Rožňavy a okolia a výtvarných umelcov 
z partnerských miest: Szerencs a Budapest (M), 
Český Těšín (ČR), Cieszyn (P), BaČka Topoľa (S), 
Gherogheni (R), ďalej výtvarníkov zo Slovenska 
(Košice, Poprad). Očakávaný celkový počet 
účastníkov je 14 umelcov.

Projekt počíta so zabezpečením nasledovných 
úloh:
- Ubytovanie (7 nocí) v Rožňave
- Celodenné stravovanie počas doby pobytu
- Odvoz na vybrané miesta tvorby (pleném)
- Ateliér
- Výtvarné pomôckyVpo 2 ks plátna na podráme, 

maliarske stojany)
- Sprievodné programy
- Tlmočenie a preklady
- Realizáciu kolektívnej výstavy diel s názvom 
MLYN Rožňava 2022 v termíne september-október 
2022, a potom podľa následnej dohody 
v partnerských mestách Rožňavy.

fi v. ř1 :• ŕ /»*
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Cieľom projektu je vytvorenie možnosti 
spoločnej tvorby a prezentácie výtvarných diel 
domácich mladých umelcov a tvorcov z 
partnerských miest Rožňavy.

Výstupy projektu: realizácia 7 dňového 
maliarskeho tábora a kolektívna výstava z diel 
účastníkov maliarskeho tábora.

Prínosom projektu pre mesto je možnosť 
spoločnej tvorby výtvarných diel rôznych 
výtvarných umelcov, výmena skúseností, na záver 
maliarskeho tábora prezentácia aktuálnej tvorby 
zúčastnených umelcov. Zároveň ide o realizáciu 
najúspešnejšieho podujatia, ktoré už 23 rokov 
zviditeľňuje tak mesto Rožňava, ako aj výtvarné 
umenie a výtvarných umelcov na Slovensku, ako aj 
v zahraničí.

Časový harmonogram projektu a projektových 
aktivít
1. Príprava: marec-jún 2022: realizačná skupina 
podujatia, spracovanie technicko-organizačného 
zabezpečenia, oslovenie partnerských miest na 
spoluprácu pri zabezpečení účastníkov, oslovenie 
odborného garanta a lektorov sprievodných akcií, 
materiálno-technické zabezpečenie podujatia.
2. Realizácia:
a/maliarsky tábor 06.08.-13.08.2022 podľa 
priloženého programu,
b/ kolektívna výstava diel maliarskeho tábora 
september-október 2022
3. Zhodnotenie projektu 30.12.2022.

3. Miesto a čas konania Rožňava
06.08.2022 .-03.11.2022

4. Spoluorganizátoři podujatia Mesto Rožňava, partnerské mestá Rožňavy, Banícke 
múzeum v Rožňave, základné umelecké školy 
v Rožňave.

5. Predpokladané náklady na účel /akcia, 
projekt, činnosť/, na letory je požadovaná 
dotácia

2520,00 €

6. Vlastné zdroje na akciu, projekt, činnosť 
(členské príspevky, sponzorské dary....)

504,00 e

7. Výška požadovanej dotácie od mesta 2016,00 6
,8. Počet členov klubu/organizácie, z toho 
počet detí a mládeže

10 dospelých

14.03.2022
Dátum jDodpis

(štatutárny zástupca)



Finančný rozpis predbežných nákladov na projekt/ činnosť:

P.č. Druh výdavku:
vlastné 
zdroje v 

€

dotácia z
mesta v €

spolu 
v €

1. Osobné náklady - vedúci ateliéru 0 200,00 200,00

2. Cestovné a prepravné - preprava materiálu 0 200,00 200,00

3. Materiálové náklady - plátno na podráme 284,00 216,00 500,00

4. Materiálové náklady - vybavenie ateliéru 0 100,00 100,00

5. Materiálové náklady - inštalačný mat. na výstavu 120,00 0 120,00

5. Polygrafické náldady - tlač propagačných materiálov 100,00 0 100,00

6. Polygrafické náklady - tlač reklamných tričiek 0 150,00 150,00

7. Stravovanie účastníkov 0 1000,00 1000,00

8. Stravovanie účastníkov - občerstvenie 0 150,00 150,00

SPOLU: 504,00 2016,00 2520,00

Komentár k rozpočtu:
1. Osobné náklady - honorár pre vedúceho ateliéru (zmluva o dielo)
2. Cestovné a prepravné - preprava materiálu zahŕňa prepravu maliarskych stojanov 

do a z miesta konania tábora, preprava vybavenia ateliéru, hygienických pomôcok, 
a občerstvenia (pitný režim) (objednávka faktúra, daňové doklady).

3. -5. Materiálové náklady na vybavenie ateliéru - maliarske plátna na podráme, smrekolit,, 
inštalačný materiál na výstavu, (objednávka, faktúra, dodací list, daňové doldady)

6. -7. Polygrafické náklady - tlač pozvánok, plagátov a reklamných tričiek (objednávka, falctúra,
dodací list)
7. -8. Stravovanie účastníkov v podniku verejného stravovania (plná penzia) a občerstvenie 

účastníkov + pitný režim (objednávka, faktúra, dodací list, daňové doldady)



VYHLÁSENIE

Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy týmto vyhlasuje, že na všetkých 
propagačných materiáloch Medzinárodného maliarskeho tábor MLYN Rožňava 2022 použije 
erb mesta Rožňava a logo mesta Rožňava.

Konkrétne na nasledovných materiáloch:
- Plagáty 

Pozvánky 
Tlačové správy
Banner s pozvaním na výstavu
Informácie v miestnych, regionálnych, celoštátnych a zahraničných médiách (RVTV, 
internetové médiá, médiá v partnerských mestách, TASR)
Hovorené slovo: „ Projekt realizovaný s finančnou podporou mesta Rožňava“

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Vyhlasujem, že;

a/ nemáme záväzky voči mestu, mestským organizáciám,
b/ nemáme záväzky voči Finančnej správe SR, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam, 
c/ nie sme v úpadku, alebo platobne neschopní v zmysle zákona č 7/2005 Z. z. o konkurze 

a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, nebol na nás vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia ani nie sme trestne stíhaní 

d/ máme bankový účet, ktorý využívame na podnikateľské účely, resp. na účely združenia
e/ nemáme právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest

zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a presné.

14.03.2022
Dátum

OZ Pre partnerské mestá 
Rožňavy

filiacJemiho Hronca 7 
048 01 Rožňava 

IČO:42321387, DIČ;202374233č
podpis

(štatutárny zástupca)



Príloha č. l/a

IMilo(Ilia: '/ ľ, • I)-)- '/íl'/'/ CO-

č. spisu: 
ľillohy:

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava 
podľa či. 3 ods. 2 písm. b)

ŽIADOSŤ
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022

(i, 7äznsrnii; í !($■ 7 
Sprstrmlsf: ť/of-/-,

1. Žiadateľ
a/ obchodné meno resp. názov žiadateľa Základná organizácia Csemadok Rožňava

b/ Sídlo resp. presná adresa žiadateľa Čučmianska dlhá 17, 048 01 Rožňava

c/ Štatutárny zástupca: meno, priezvisko, 
titul, funkcia (predseda, prezident...)

Füzék Erzsébet, predseda

d/ Číslo telefónu 058/732 31 87, 0915 788 258

e/ e-mail csemadok. r v@gmail .com

íi Právna forma občianske združenie

g/IČO 31986161
h/DIČ 2020962218

i/ Dátum registrácie 15. mája 1995

j/ Bankové spojenie, číslo účtu IBAN SK91 0900 0000 0000 9962 3282

2. Názov, podrobný popis projektu / činnosti 
a jeho prínos pre mesto

Deň hudby a tanca
Deň hudby a tanca plánujeme najeden deň. 
V rámci projektu plánujeme pozvať 
folklórne skupiny z okresu Rožňava a 
koncert.

Snažíme sa zachovať maďarskú kultúru, 
vychovávať mládež k tradíciám, a pritom 
vyplniť ich voľný čas a poskytnúť im 
možnosť kultúrne sa zabávať.

3. Miesto a čas konania August 2022

4. Spoluorganizátoři podujatia

5. Predpokladané náldady na účel /akcia, 
projekt, činnosť/, na ktorý je požadovaná

1 680

'M h's/ii> \>



dotácia
6. Vlastné zdroje na akciu, projekt, činnosť 

(členské príspevky, sponzorské dary....)
336

7. Výška požadovanej dotácie od mesta 1 344
8. Počet členov klubu/organizácie, z toho 
počet detí a mládeže

720, z toho detí a mládež: 280

25.03.2022

Dátum

Príloha č. l/b
Finančný rozpis predbežných nákladov na projekt / činnosť:

P.č. Druh výdavku:
vlastné 
zdroje 

v €

dotácia
z mesta

v €

spolu 
v €

1 Plonoráre 0 600 600

2 Prepravné 0 300 300

3 Strava občerstvenie 56 444 500

4 Režijné náklady 280 0 280

SPOLU: 336 1 344 1 680



Príloha č. l/c

Písomné oznámenie o použití loga mesta na projekt resp. činnosť v roku 2022

V zmysle čl. 5 ods. 5 VZN mesta Rožňava o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich 
použití a ochrane, týmto oznamujeme použitie loga mesta Rožňava v roku 2022

Povinné údaje:
a/ meno a priezvisko/obchodné meno 
oznamovateľa

Základná organizácia Csemadok Rožňava

b/- adresa/sídlo Čučmianska dlhá 17, 048 01 Rožňava

telefónny a e-mailový kontakt 058/732 31 87, 0915 788 258

csemadok.tv@gmail.com
c/ oblasť pôsobenia oznamovateľa (kultúra, 
šport...)

kultúra

d/ charakteristika aktivity V rámci projektu plánujeme pozvať folklórne 
skupiny z okresu Rožňava a koncert.

e/ spôsob požitia (napr. umiestnenie...) Logo použijeme na plagáty, ktoré budeme
propagovať cez:
a/ elektronickú propagáciu:
www.csemadok.sk,www.csemadok.hu,
www.tik.sk,www.roznava.sk
b/ pošleme obyvateľom Rožňavy
c/ dáme vyvesiť do obchodov

f/ obdobie použitia loga Pri uskutočnení podujatia

mailto:csemadok.tv@gmail.com
http://www.csemadok.hu
http://www.roznava.sk


Príloha č. 1/ci

Vyhlásenie o spôsobe propagácie poslcy tova teľa dotácie

Poskytovateľ dotácie s logom mesta Rožňava sa bude propagovať nasledovne:

Propagácia projektu bude zabezpečená cez:

-pozvánky, plagáty,

-propagácia prostredníctvom regionálnych médií.

- elektronická propagácia: www.csemadok.sk,www.csemadok.hu,www.tik.sk, 
www.roznava.sk

http://www.tik.sk
http://www.roznava.sk


Príloha č. 4

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Vylilasujem, že:

a/ nemáme záväzky voči mestu, mestským organizáciám,

b/ nemáme záväzky voči Finančnej správe SR, Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny, sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam,

c/ nie sme v úpadku, alebo platobne neschopní v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. 
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, nebol na nás vyhlásený konkurz,
reštrukturalizácia ani nie sme trestne stíhaní a nemáme právoplatne uložený 
trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať 
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a presné.

25.03.2022

Dátum

\ ViO'i1', K. /
........ ................................

Podpis a odtlačok pečiatky žiadateľa 

(štatutárny zástupca)

/ / -



Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - CSEMADOK 
Základná organizácia -Rožňava

Čučmianská Dlhá 17, 048 01 Rožňava Tel., fax. 058/732 31 87, 0915 788 258 
e-mail: csemadolc.ľv@ginai 1.com

Vážený Pán primátor a zastupiteľstvo Mesta Rožňavy!

Maďarský spoločenský a kultúrny zváz na Slovensku - CSEMADOK - Základná organizácia -Rožňava 
pôsobí na území Rožňavy už tento rok 73 rokov.

Základná organizácia CSEMADOK-u v Rožňave v zmysle štatútu napomáha udržiavať maďarskú 
národnú identitu, kultúru a sebavedomie občanov maďarskej národnosti žijúcich na území Slovenskej republiky. 
Cluáni ich spoločenské záujmy, prispieva k rozmachu kultúrneho umeleckého a vedeckého života Maďarov 
na Slovensku. S cieľom zvyšovania úrovne vzdelanosti a odbornej pripravenosti zväz zriaďuje vzdelávacie 
a umelecké kluby, záujmové útvary, organizuje tábory, odborné prednášky a iné kultúrne a vzdelávacie 
podujatia. Zriaďuje umelecké a folklórne súbory ako aj podporuje ich činnosť. Stará sa o jestvujúce kultúrne 
ahistorické pamiatky viažuce sa k životu Maďarov a je nápomocný pri zriaďovaní a vytváraní nových 
pamiatkových miest. Organizuje divadelné predstavenia, exkurzie, spomienkové večery, výstavy, semináre 
a podporuje tak vedeckú, umeleckú ako aj publikačnú činnosť svojho členstva.

CSEMADOK - Základná organizácia - Rožňava je nezisková organizácia, ktorá okrem členských 
príspevkov a prenájmu miestností, nemá iný príjem, čo nestačí ani na režijné náklady a opravu budov. 
Csemadok od roku 1996 nedostáva zo štátneho rozpočtu žiadne financie a bohužiaľ v roku 2011 ani Mestským 
zastupiteľstvom z odsúhlasenej dotácie sme nedostali ani korunu.

Vzhľadom na to, že organizujeme pre mesto Rožňavu maďarskú kultúru, Šírime tým dobré meno mesta 
Rožňavy a máme dobré ohlasy od občanov Rožňavy.

Základná organizácia Csemadok spolupracuje aj s inými organizáciami a inštitúciami na území mesta 
Rožňavy, ako Divadlo Actores, Základná umelecká škola, základné a stredné školy a Mesto Rožňava.

Prínos Mesta Rožňava z našich podujatí:
návštevy vysokopostavených hostí ako veľvyslanci, ministri
má turistický charakter - ubytovanie, stravovanie našich účinkujúcich a hostí na území mesta 
navštevujú pamiatky a šíria dobré meno Mesta Rožňavy.

Robíme to bezplatne, nemáme stálych zamestnancov, je to dobrovoľná činnosť a zároveň ďakujeme 
tým, ktorí nám pomáhali a aj pomáhajú..

Veríme, že naše plánované podujatia na rok 2022 povzbudia pozornosť občanov mesta a s ich 
uskutočnením prispejeme ku kultúrnemu vyžitiu občanov všetkých generácií ako aj k celku kultúrneho života 
Rožňavy a okolia.

}»jái!?se.bet upzék |

V Rožňave, dňa 25. marec 2022



Príloha č. l/a
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava 

podľa či. 3 ods. 2 písm. b

ŽIADOSŤ
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022

1. Žiadateľ
a/ obchodné meno resp. názov žiadateľa Dom Matice slovenskej Rožňava

b/ Sídlo resp. presná adresa žiadateľa Letná 42, 048 01 Rožňava

c/ Štatutárny zástupca: meno, priezvisko, 
titul, funkcia (predseda, prezident...)

Zlatica Halková, Ing. - riaditeľlca

d/ Číslo telefónu 0918 904 935
e/ e-mail dms. roznava(a),matica.sk
f/ Právna forma Nezisková organizácia
g/IČO 42106672
h/DIČ 2022845979
i/ Dátum registrácie 01.07.2009
j/ Bankové spojenie, číslo účtu IBAN SK30 0900 0000 0005 1303 2366

Slovenská sporiteľňa, a. s. pobočka Rožňava
2. Názov, podrobný popis projektu /činnosti 
a jeho prínos pre mesto

DMS Rožňava

Matica slovenská rok 2022 vyhlásila za ROK 
ODKAZU ŠTÚROVCOV. Dom Matice 
slovenskej (DMS) pôsobí v širokom okolí, ale 
podujatia sa uskutočňujú aj v rámci mesta 
Rožňava. Slovenslcý jazyk je pre náš národ 
základnou zložkou. Nechceme zabúdať na 
našich velikánov, ktorí pozdvihli na svetovú 
úroveň aj naše okolie. Spomienlcy na 
Štúrovcov vo forme prednášok chceme 
realizovať nielen na školskej pôde, ale aj 
medzi mladými, či seniormi a položením 
pietnych vencov len symbolizuje pokoru 
a úctu. Pietny aid kladenia vencov pri 
príležitosti príchodu Cyrila a Metoda na 
naše územie je už niekoľkoročnou tradíciou 
a stretávame sa pri buste prvého predsedu 
Matice slovenskej Štefana Moyzes. Kultúrne 
leto v Rožňave začalo mať dobré odozvy 
a chceme v tom poh'aČovať aj spoločne.
Deň slovenských rekordov sa osvedčil 
a chceme spoločne prekonať ďalšie rekordy.
Je už našou tradíciou, že v spolupráci s inými 
kultúrnymi zariadeniami chystáme rôzne



súťaže pre detí, ale aj dospelých, napr. Slávik 
Slovenska, Hviezdoslavov Kubín, Salianslcy 
Maťko, Zlatá podkova zlaté pero zlatý vlas, 
Zábavné čísla Jura Hronca. Tradície 
matičnej činnosti v našom meste majú svoje 
základy a je pefoíé, že sa nepozeráme hlavne 
pri deťoch odkiaľ sú, ale aké sú šikovné.

3. Miesto a čas konania Rožňava -február až december 2022

4. Spoluorganizátoři podujatia Matičné kolelctívy, kultúrne zariadenia 
v meste, mesto Rožňava

5. Predpokladané náklady na účel /akcia, 
projekt, činnosť/, na ktorý je požadovaná 
dotácia

2514,00 € • '

6. Vlastné zdroje na akciu, projekt, činnosť 
(členské príspevky, sponzorské dary....)

504,00 €

7. Výška požadovanej dotácie od mesta 2010,00 €
8. počet členov klubu/organizácie, z toho 
počet detí a mládeže

2 pracovníci v pracovnom pomere, 18 
mladých dobrovoľníkov

29.03.2022 , . z''

✓' *
Dátum Podpis

(štatutárny zástupca)
'jTn D0ÍV1
m \ MATICE SLOVENSKEJ 
vyv/ Letná 42

048 01 Rožňava



Príloha č. l/b

Finančný rozpis predbežných nákladov na projekt / činnosť:

P.č. Druh výdavku:
vlastné 
zdroje v

dotácia z 
mesta v

spolu
v y € Ť,

V:

1. Polygrafické náldady a propagácia 50,00 640,00 690,00

2. Stravné pre účinkujúcich, občerstvenie 0,00 300,00 300,00

3. Spotrebný materiál 204,00 0,00 204,00

4. Preprava 250,00 0,00 250,00

5. Technické zabezpečenie 0,00 0,00 0,00

6. Vecné ceny 0,00 490,00 490,00

7. Spracovanie a vyhotovenie výstupov, video 0,00 430,00 430,00

8. Honorár 0,00 150,00 150,00

SPOLU: 504,00 2010,00 2514,00



Príloha č. l/c

Písomné oznámenie o použití loga mesta na projekt resp. činnosť v roku 2022

V zmysle čl. 5 ods. 5 VZN mesta Rožňava o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich 
použití a ochrane, týmto oznamujeme použitie loga mesta Rožňava v roku 2022

Povinné údaj ľ:
a/ meno a priezvisko/obchodné meno 
oznamovateľa

Dom Matice slovenskej v Rožňave

b/- adresa/sídlo Letná 42, 048 01 Rožňava
telefónny a e-mailový kontakt 0918904935, dms.roznava@matica.sk

c/ oblasť pôsobenia oznamovateľa (kultúra, 
šport...)

Kultúra, osveta

d/charakteristika aktivity Spomienkové podujatia, súťaže, tlačoviny
e/spôsob požitia (napr. umiestnenie...) Umiestnenie na pozvánkach a brožúrkach
f/ obdobie použitia loga Február - december 2022

Príloha č. l/d

Vyhlásenie o spôsobe propagácie poskytovateľa dotácie

Poskytovatel’ dotácie s logom mesta Rožňava sa bude propagovať nasledovne:

1/Na všetkých materiáloch bude uvedené: 

s finančnou podporou Mesta Rožňava a logo Mesta Rožňava

2/Podujatie budeme propagovať prostredníctvom plagátov, pozvánok a webových stránok,

kde bude uverejnený aj hodnotiaci článok:

www.maticaroznava.sk

www.roznava.sk

www.matica.sk

www.snn.sk

www. maj gemer.sk

www. roznava24. sk

facebook - Gemerskí matičiari

Slovenské národné noviny - dvojtýždenník

mailto:dms.roznava@matica.sk
http://www.maticaroznava.sk
http://www.roznava.sk
http://www.matica.sk
http://www.snn.sk


Príloha č. l/e

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Vyhlasujem, že;

a) nemáme záväzky voči mestu, mestským organizáciám,
b) nemáme záväzky voči Finančnej správe SR, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálnej 

poisťovni alebo zdravotným poisťovniam,
c) nie sme v úpadku, alebo platobne neschopní v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze

a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
nebol na nás vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia ani nie sme trestne stíhaní a nemáme 
právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať 
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a presné.

29.03.2022

/• ....... . ..................................
Dátum Podpis

(štatutárny zástupca)

DOM
MATICE SLOVENSKEJ 

Letná 42 
048 01 Rožňava
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Mestský úrad

Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu 

Šafárikova 29 

048 01 Rožňava

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/kontakt Rožňava

7/2021 Ing. Zlatica Halková 29.03.2022

VEC: Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022

Na základe vyhlásenia Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2022 predkladáme 
žiadosť s povinnými prílohami.

Názov projektu: DMS Rožňava

S pozdravom

D0W1
MATICE SLOVENSKEJ 

Letná 42 
048 01 Rožňava

Ing. Zlatica Halková 
riaditeľka DMS

Dom Matice slovenskej, Letná 42, 048 0l Rožňava, tel.: 0918 904 935, e-mail: dms.ľoznava@matica.sk

/p'J.Xo.ý.V

mailto:oznava@matica.sk


ŽIADOSŤ

o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022

1. Žiadateľ Občianske združenie Pre partnerstvo škôl v kultúre 
a športu so sídlom Rožňavská Baňa 3, 048 01
Rožňava

a/ obchodné meno resp. názov žiadateľa Občianske združenie Pre partnerstvo Škôl v kultúre 
a športu so sídlom Rožňavská Baňa 3, 048 01 

Rožňava
b/ Sídlo resp. presná adresa žiadateľa 048 01 Rožňava, Rožňavská Baňa 3

c/ Štatutárny zástupca: meno, priezvisko, titul, 
funkcia (predseda, prezident...)

Mgr, Eva Kardošová

d/ Číslo telefónu 0907 933 854
e/ e-mail vicil88bb@gmail.com
f/ Právna forma Občianske združenie
g/IČO 50605607
h/ DIČ
i/ Dátum registrácie 18.11.2016
j/ Bankové spojenie, číslo účtu, kód banky SK4209000000005123294128 Produkt: BIC:

GIBASKBX
2. Názov, 
mesto

podrobný popis projektu a jeho prínos

(m\Ú RflŽHŠWíl

Došlom™: 3 1 03- 21)22 (SÍ

č. spisu: (;. Z.lziinmu: tfjVC

Prílohy: Bpranovaleí: ífáfv'ftoi

pre

//

Adventný koncert 2022 Rožňava

Pod záštitou primátora mesta Rožňava, OZ Pre 
partnerstvo škôl v kultúre a športu v spolupráci 
s Mestom Rožňava - Odbor školstva v Rožňave 
organizuje Adventný koncert v najkrajšom období 
v roku , v Advente.

Týmto už tradičným koncertom chceme opäť 
podčiarknuť duchovný význam Vianoc v poradí už
19. Adventným koncertom 2022.
Pomocou našich študentov, ako aj našich žiakov i 

zahraničných speváckych zborov partnerských mies 
mesta Rožňava z partnerských škôl V4 sa chceme 
sústrediť na rozvíjanie toho, čo je v nás dobré, na čo 
máme talenty a schopnosti. V tomto období 
chceme ako prví preukázať lásku, obetavosť aspoň 
pre nás tu prítomných.
Predpokladaný počet účinkujúcich je 120

Rovnocenými spoluorgahizátormi v meste Rožňava 
sú:
Stredoškolský spevácky zbor pri Gymnáziu P.J. 
Šafárika v Rožňave, ZŠ Pionierov 1 v Rožňave, ZUŠ 
v Rožňave, ZŠ Zlatá 2 v Rožňave, Obchodná
Akadémia, MŠ Kyjevská v Rožňave, Spojená škola
J.A. Komenského v Rožňave.

mailto:vicil88bb@gmail.com


Pretože o koncert s takýmto zameraním je veľký 
záujem dodnes širokej verejnosti, rozhodli sme sa 
pokračovať v tradícií pod názvom ADVENTIMÝ 
KONCERT 2022.
Týmto dominantným podujatím zvýšime záujem aj 
o tento druh umenia medzi mládežou.

Vďaka aktivite riaditeľov škôl v spolupráci so 
zbormajstrom Evou Kardošovo^ Marcelou 
Bundovou, Hubicou Birkovou , korepetítorom 
Milanom Vargom zbormajstrov zahraničných 
speváckych zborov, učiteliek ZUŠ, MŠ a snahe 
študentov, žiakov a samozrejme v neposlednom 
rade s Vašou pomocou sa nám určite podarí 
pokračovať v tejto prekrásnej akcii.

Zatiaľ dominantným speváckym zborom v našom 
meste ako aj v okrese je Stredoškolský spevácky 
zbor P.J. Šafárika pri Gymnáziu P.J. Šafárika 
v Rožňave, ktorý je aj naďalej otvorený pre 
všetkých záujemcov stredných a základných škôl 
v Rožňave.
Upozorňujem aj na školský spevácky zbor pri ZŠ 

Pionierov 1, pod názvom "OSMINKY" - naša 
spolupráca s p. uč Marcelou Bundovou zabezpečí 
plynulý chod koncertu.
Predprojektová príprava :
Apríl - máj: oslovenie partnerských škôl a ich 
pozvanie k účasti na Adventnom koncerte 2022 
-zabezpečenie účasti spev. zborov a ďalších 
sólových hudobných umelcov/ pozvánky 
s návratkou o potvrdení účasti na Adventnom 
koncerte 2022 
Realizačná fáza :
September - Október - zabezpečenie ubytovania 
a stravovania pre účastníkov prípravného stretnutia

Program trojdňovej akcie Adventného koncertu : 
Termín konania: 14.12 -15.12-16.12 2022

14.12 2022 -príchod, ubytovanie, otvorenie,
v popoludňajších hodinách prvé akustické skúšky. 
Pracovno metodické stretnutie s pedagógmi 
Gymnázia, ZŠ a ZUŠ Rožňava.
15.12. 2020 doobeda generálka účinkujúcich

O 17.00 Vlastný Adventný koncert 2022 v Kostole 
evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania na 
Slovensku v Rožňave.

16.12, 2020 - Spoločné vyhodnotenie koncertu, 
motivačná exkurzia, prijatie u primátora Mesta 
Rožňava. Slávnostné ukončenie trojdňového, aj 
metodického podujatia.
Prínosom týmto dominantným podujatím 
zborového spevu v rámci adventného koncertu je 
zvýšiť záujem o hudobné umenie aj takéhoto druhu



medzi mladými, ale aj medzi všetkými obyvateľmi 
nášho okresného mesta Rožňava a okolia.

3. Miesto a čas konania Kostol evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania na 
Slovensku v Rožňave
ZUŠ Rožňava
Gymnázium P. J. Šafárika Rožňava

Čas : 14.15.16.dec. 2022

4. Spoluorganizátoři podujatia Stredoškolský spevácky zbor pri Gymnáziu P.J. 
Šafárika v Rožňave, ZŠ Pionierov 1 v Rožňave, ZUŠ 
v Rožňave, Obchodná Akadémia Akademika Hronca
8 v Rožňave, ZŠ Zlatá 2 v Rožňave, MŠ Kyjevská 
v Rožňave, Spojená škola J.A. Komenského v
Rožňave.
Hostia koncertu: Partnerské školy z partnerských 
miest Rožňavy z V 4:
Český Tešín, Cieszyn, Budapest V.obvod,Szerencs

5. Predpokladané náklady na účel /akcia, projekt/, na 
ktorý je požadovaná dotácia

6840,- €

6. Vlastné zdroje na akciu, projekt 
(členské príspevky, sponzorské dary....)

1400 .-€ 20 %

7. Výška požadovanej dotácie od mesta 5440.- €
8. počet členov klubu/organizácie, z toho počet detí a 
mládeže

10 dospelých organizovaných a 45 mládeže

Vyhlasujem, že nemáme záväzky voči mestu Rožňava a mestským organizáciám, voči 
daňovému úradu, zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni a nie je voči nám vedené 
exekučné konanie. Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a presné.

31.3 2022

OZ Pľ® pmrínBrrstmv šPcM 
v ľcniíúna a &pf»rtw ,
Rožňavská Baňa 3
043.OJ Rožňnnov
ÍČÔ: 60 005/:

Dátum Podpis a odtlačok pečiatky žiadateľa



p.č. Druh výdavku:
vlastné 
zdroje 

v €

dotácia 
z mesta 

v €

spolu 
v €

1. Ubytovanie -2x pre 54 zahraničných účastníkov z V4 /2 
noci/

- 1900 € 1900 €

2. Stravovanie - podľa príchodu a odchodu 300 € 1200 € 1500 €

3. Prenájom techniky , ozvučenie pre spev. zbory , 
audiovizuálne zabezpečenie akcie -videoprojekcia

200 € 100 € 300 €

4. Prenájom kostola evanjelickej cirkvi ausgburgského vyznania 
v Rožňave -náldady na dvojdňové využitie priestorov kostola - 
upratovanie,.....

300 € 300 €

5 Tlmočenie - preklad materiálov 200 € - 200 €

6. Sprievodcovské služby 150 € 150 €

7. Materiálové náldady na koncert a upomienkové predmety 
pre účastníkov podujatia

200 € 200 6 400 €

8. Vianočná výzdoba 150 € 150 € 300 €

9. Doplnenie rovnošiat pre nové členky speváckeho zboru 200 € 200 € 400 €

10. Vstupné - kaštieľ Betliar - 240 € 240 €

11. Propagačné materiály a publicita - pozvánky, plagáty 300 € 300 €

12. Občerstvenie v realizačnej fáze, následne po koncerte pre 
účinkujúcich, zahraničných hostí s organizátormi podujatia 
- vyhodnotenie koncertu

500 € 500 €

13. Nakrúcanie a spracovanie DVD z Adventného koncertu
2022

- 350 € 350 €

SPOLU: 1400 € 5440 € 6840 6

OZ Fifvj
v fcuUéÁ) cť šimrtu 
Rvžritwyka Baňa 3 
04Ű O 1 Rožňava 

IČO: 50 60S 607



Občianske združenie Pre partnerstvo škôl v kultúre a športe 
so sídlom Rožňavská Baňa 3, 048 01 Rožňava

VYHLÁSENIE
O SPÔSOBE PROPAGÁCIE POSKYTOVATEĹA DOTÁCIE

Žiadateľ o dotáciu z rozpočtu mesta Rožňava v r. 2022, Občianske združenie Pre 
partnerstvo škôl v kultúre a športe v Rožňave vyhlasuje, že v prípade poskytnutia dotácie 
za účelom realizácie projektu „ Adventný koncert 2022 Rožňava“ , zabezpečí propagáciu 
dotácie - mesta Rožňava aj prostredníctvom loga mesta nasledovne :

- Tlačová správa pre syndikát novinárov
- Plagáty na celom území Mesta Rožňava
- Plagáty na jednotlivých ZŠ a Stredných školách v Rožňave
- Pozvánky
- Info Rožňava
- RVTV
- WEB stránka Mesta Rožňava
- WEB stránka Gymnázia P J. Šafárika Rožňava
- WEB stránka ZŠ Pionierov Rožňav
- WEB stránka ZUŠ Rožňava
- WEB stránka ZŠ Zlatá 2
- WEB stránka MŠ Kyjevská
- WEB stránka Spojenej školy J.A. Komenského Rožňava
- www.facebook.com

31 J. 3áljL

j
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Dátum predseda OZ

http://www.facebook.com


Príloha č. l/c

Písomné oznámenie o použití loga mesto no projekt resp. činnosť v roku

V zmysle cl. 5 ods. 5 VZN mesta Rožňava o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich 
použití a ochrane, týmto oznamujeme použitie loga mesta Rožňava v roku........

Povinné údaje:
a/ meno a priezvisko/obchodné meno 
oznamovateľa

Občianske združenie Pre partnerstvo škôl 
v kultúre a športe so sídlom Rožňavská Baňa 
3, 048 01 Rožňava

b/- adresa/sídlo 048 01 Rožňava, Rožňavská Baňa 3
telefónny a e-mailový kontakt 00421 907 933 854 , vicil88bb@gmail.com

c/ oblasť pôsobenia oznamovateľa (kultúra, 
šport...)

Kultúra

d/ charakteristika aktivity Adventný koncert 2022
e/spôsob požitia (napr. umiestnenie...) Plagáty , Pozvánky, webové stránky
f/ obdobie použitia loga December 2022

OZ bľcM
o fcužtwiw a áparihm 
Rožňauvkd Baňa 3 
040 01 Rožňava 

IČO: 50 605 607

mailto:vicil88bb@gmail.com


ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Vyhlasujem, že:

a/ nemáme záväzky voči mestu, mestským organizáciám,
b/ nemáme záväzky voči Finančnej správe SR, Úradu práce, sociálnych vecí a

rodiny, sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam, 
c/ nie sme v úpadku, alebo platobne neschopní v zmysle zákona č 7/2005 Z. z. 

o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení nielctorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, nebol na nás vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia ani nie 
sme trestne stíhaní a nemáme právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie 
alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú 
z fondov Európskej únie.

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a presné.

OZ Prv? partnansthw* äkôH 
g; Príjfjibfinvi <ri ifraiďtrrU.vi

IČO: 50 flť

Dátum Podpis a odtlačok pečiatky žiadateľa 
(štatutárny zástupca)



ČESTNÉ VYHLÁSENIE
\
\

\
\

Vyhlasujem, že:

a/ nemáme záväzlcy voči mestu, mestským organizáciám,
b/ nemáme záväzlcy voči Finančnej správe SR, Úradu práce, sociálnych vecí a 

rodiny, sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam, 
c/ nie sme v úpadku, alebo platobne neschopní v zmysle zálcona č 7/2005 Z. z. 

o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, nebol na nás vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia ani nie 
sme trestne stíham a nemáme právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie 
alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú 
z fondov Európskej únie.

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a presné.

\
\

OZ Pbvs paritnensfovo škňll

IČO: 50 6á

............................................ ./.............
Podpis a odtlačok pečiatky žiadateľa 

(štatutárny zástupca)
' Dátum



Príloha č. l/a
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava 

podľa či. 3 ods. 2 písm. b)

ŽIADOSŤ
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022

1. Žiadateľ
a/ obchodné meno resp. názov žiadateľa Občianske združenie 

„ROŽŇAVSKÍ PERMONÍCI“
b/ Sídlo resp. presná adresa žiadateľa Kozmonautov 15, 048 01 Rožňava

c/ Štatutárny zástupca: meno, priezvisko, Štefan Gerža - predseda združenia
titul, funkcia (predseda, prezident...)

d/ Číslo telefónu +421905407284
e/ e-mail ivan.nemcok@gmail.eom
f/ Právna forma Občianske združenie
g/IČO 35571926
IV DIČ 2022132618
i/ Dátum registrácie MVSR dňa 27.1.2006 č.:WS/l-900/90-

27533
j/ Bankové spojenie, číslo účtu IBAN Banka: TATRA BANKA a.s. pobočka 

Rožňava
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2511 8139

2. Názov, podrobný popis projektu/činnosti Popis činnosti je uvedený v prílohe tejto
a jeho prínos pre mesto žiadosti

3. Miesto a čas konania Činnosť v roku 2022

4. Spoluorganizátoři podujatia

5. Predpokladané náklady na účel /akcia, 10.600,-€
projekt/, na ktorý je požadovaná dotácia

6. Vlastné zdroje na akciu, projekt 2.500,- €
(členské príspevky, sponzorské dary....)

7. Výška požadovanej dotácie od mesta 8.100,- €
8. počet členov klubu/organizácie, z toho 100 členov
počet detí a mládeže z toho 70 členov v kategórii deti a mládež

29.3.2022

M'WJl a)

Dátum ii v! h í".
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Občianske ždruř.enl® 
Rožňavskí pcrmomu
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y

b. alznamu; ffyi 
Spuícovatet 7 ^ ^

I
o leian Gerža

predseda združenia

mailto:ivan.nemcok@gmail.eom


Príloha č. l/b
Finančný rozpis predbežných nákladov na projekt/činnosť:

P.č. Druh výdavku:
vlastné 
zdroje 

v €

dotácia
z mesta

v €

Spolu 
v €

1. Náldady na prenájom priestorov- krojáreň, sály na 
vystúpenia a nácviky súboru (OKC, Kongresové centrum, 
Spoločenská sála MsÚ, krojáreň Letná ulica a iné) 
a náldady s tým spojené (WC, požiarna služba ...)

300,- 700,- 1000,-

2. Doprava - náldady na dopravu súboru na vystúpenia, 
sústredenia, zájazd

100,- 400,- 500,-

3. Strava a občerstvenie - náldady na straw a občerstvenie 
pri akciách súboru

100,- 400,- 500,-

4. Propagácia - náldady na webovú stránim, plagáty, baner, 
letáky, reklamné predmety, tričká a mikiny s logom ...

100,- 400,- 500,-

5. Nákup krojov a krojových súčiastok - čižmy, opasky, 
čepce, šatky, doplnky ...

100,- 400,- 500,-

6. Nákup materiálu na šitie krojov - látky, galantéria, 
bižutéria...

100,- 200,- 300,-

7. Nákup ozvučovacej techniky - mikrofóny, kabeláž, 
stojany, príslušenstvo ...

100,- 200,- 300,-

8. Nákup a oprava hudobných nástrojov -heligónlca ... 300,- 1700,- 2000,-

9. Ubytovanie a strava pri sústredeniach súboru 500,- 2500,- 3000,-

10. Nákup rekvizít, alebo materiálu na výrobu rekvizít 100,- I

OOv-H 200,-

11. Všeobecný materiál - kancelársky, výzdoba pri akciách 100,- 100,- 200,-

12. Služby tanečného pedagóga 100,- i
oo

500,-

13. Hudobný doprovod 300,- 0r 300,-

14. Nákup laserovej multifunkčnej tlačiarne - použitie na 
administratívu, účtovníctvo, propagáciu ...

100,- 200,- 300,-

15. Nákup záznamovej techniky- fotografický a filmový 
záznam

100,- i
cTo

500,-

SPOLU: 2.500,- 8.100,- 10.600,-

Občianske združenie 
Rožňavskí permonkm 

ICosmonautov 15, Rdifetfa 
IÖO: 3B STi

. /
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Príloha č. l/c
Písomné oznámenie o použití loga mesta na projekt resp. činnosť v roku 2022

V zmysle či. 5 ods. 5 VZN mesta Rožňava o symboloch mesta.Rožňava, logu a slogane, ich 
použití a ochrane, týmto oznamujeme použitie loga mesta Rožňava v roku 2022

Povinné údaje:
a/ meno a priezvisko/obchodné meno 
oznamovateľa

Občianske združenie 
„ROŽŇAVSKÍ PERMONÍCI“

b/ - adresa/sídlo Kozmonautov 15, 048 01 Rožňava
- telefónny a e-mailový kontakt 0905/407284, ivan.nemcok@gmail.com

c/ oblasť pôsobenia oznamovateľa (kultúra, 
šport...)

kultúra

d/ charakteristika aktivity Celoročná činnosť folklórnych súborov - v 
prílohe

e/ spôsob požitia (napr. umiestnenie...) v prílohe
f/ obdobie použitia loga Rok 2022

Príloha č. l/d

Vyhlásenie o spôsobe propagácie poskytovateľa dotácie

Poskytovatel’ dotácie s logom mesta Rožňava sa bude propagovať nasledovne:

V prípade poskytnutia dotácie sa Občianske združenie „Rožňavskí permoníci“ zaväzuje 
propagovať poskytovateľa dotácie:

® na všetkých tlačených materiáloch - plagáty, pozvánky ...
© v elektronických médiách - webová stránka, FB profil súboru 
© v moderátorských textoch
• vo všetkých správach z podujatí, ktoré sa budú zverejňovať napr. na webovej stránke 

mesta Rožňava

Občianske združenie 
Rožňavskí pe/monto

/

2
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Príloha č. l/e
ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Vyhlasujem, že:

a/ nemáme záväzky voči mestu, mestským organizáciám,
b/ nemáme záväzky voči Finančnej správe SR, Úradu práce, sociálnych vecí a

rodiny, sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam, 
c/ nie sme v úpadku, alebo platobne neschopní v zmysle zálcona č 7/2005 Z. z. 

o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení nielctorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, nebol na nás vyhlásený konkurz, 
reštrukturalizácia ani nie sme trestne stíhaní a nemáme právoplatne uložený 
trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať 
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a presné.

29.3.2022

Dátum P o dpis odtlačok pečiatky žiadateľa
(štatutárny zástupca)

3



Stručná charakteristika žiadateľa, činnosti a financovania

Občianske združenie Rožňavskí permoníci vzniklo v roku 2006. Bolo založené kvôli 
zvyšujúcim sa požiadavkám Detského folklórneho súboru Haviarik, ktorý začal svoju činnosť 
v roku 1999. To znamená, že už tretie desaťročie sa venuje práci s rožňavskými deťmi 
a vštepuje im lásku k ľudovým tradíciám, spevu a tancu. V súbore je v tomto roku 
evidovaných cca 50 detí a mladých ľudí z Rožňavy a okolia. Má dve vekové kategórie, v tej 
mladšej kategórii sa učia základom folklórneho tanca a spevu deti od troch do šesť rokov. 
V tejto kategórii je evidovaných 20 detí z Rožňavy a blízkeho okolia. V staršej skupine detí 
základných škôl je evidovaných asi 30 detí. Okrem dvoch tanečných skupín ma detský súbor 
aj samostatne pracujúcu spevácku zložku v ktorej spieva 10 detí.

Ďalším folklórnym súborom, ktorého činnosť zastrešuje občianske združenie je Folklórny 
súbor Dubina, ktorý je na slovenskej folklórnej scéne viac ako 10 rokov. Tancujú a spievajú v 
ňom odrastení tanečníci detského folklórneho súboru, študenti stredných škôl z Rožňavy 
a v súčasnosti aj dospelí priaznivci folklóru. Súbor má okrem tanečnej zložky aj mužskú a 
ženskú spevácku skupinu. V rámci speváckych skupín účinkuje aj unikátna skupina piatich 
fujaristov a dievčenské spevácke zoskupenie Zavijanlca. K súboru patrí aj tanečná prípravka, 
ktorá má cca 10 členov dorastu. Počet členov FS Dubina sa zastabilizoval na čísle 50, takže 
momentálne obe folklórne telesá majú cca 100 členov.

Rok 2021 rovnako ako rok predchádzajúci sa celý niesol v znamení pandémie Covid 19. 
S detským súborom sme stále čakali na uvoľnenie opatrení, ale vzhľadom na nemožnosť 
využívať telocvičňu školy v ktorej bežne nacvičujeme, sme tohto roku vôbec netancovali. 
Čiastočne sa darila činnosť s detskou speváckou skupinou, s letorou sme nacvičovali hlavne 
v príprave na vystúpenie na GFF Rejdová 2021 či už v nácvilcových priestoroch v Dome 
Matice slovenskej, alebo na jednodňovom sústredení v priestoroch zariadenia pre seniorov 
v Čučme. Pre nás to znamená toľko, že akonáhle sa situácia stabilizuje a budeme sa môcť 
s deťmi stretnúť začíname skoro od nuly, lebo prakticky dvojročnou pauzou v nácvikoch sme 
sa v tanečných a speváckych schopnostiach našich detí vrátili o niekoľko rokov dozadu.

Trochu iná o málo lepšia situácia bola v súbore Dubina. Začiatok roka bol síce bez 
nácvikov, ale uvoľnenie opatrení cez leto nám dovolilo realizovať niekoľko nácvikov 
v exteriéroch a zorganizovali sme aj jednodňové sústredenie na radnici mesta ako prípravu na 
GFF Rejdová 2021. Zúčastnili sme sa aj niekoľkých nácvilcov vRejdovej spolu s miestnou 
Folklórnou skupinou Hora.

Každoročne sme boli účastníkmi Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej, Zimných 
slávností zvykov a obyčají Gemera - Malohontu - Rok na Gemeri, ktoré organizuje Gemerské 
osvetové stredisko v Rožňave a mesto Rožňava, Rožňavského kultúrneho leta, Stavania mája 
v Rožňave a mnohých iných akcií v Rožňave a okolí. V roku 2021 sa z plánovaných podujatí 
uskutočnil len GFF Rejdová 2021 kde účinkovali zástupcovia oboch súborov. Malí speváci sa 
zúčastnili aj na prehliadke Detských folklórnych súborov, ktoré organizovalo mesto Rožňava. 
Príprava na Rok na Gemeri bola zbytočná nakoľko sobotné vystúpenie bolo týždeň pred 
termínom zrušené. Dievčenskej speváckej skupine Zavij anlca, sa podarilo niekoľko vystúpení 
na svadbách. Naďalej pokračovala veľmi aktívna spolupráca s Ľudovou hudbou Ondreja 
Pllaváča, čo bolo využité aj na vystúpení súboru v Jelšave. Sólisti súboru sa zúčastnili 
podujatia v rámci Mesiaca úcty k starším v Revúcej.

Občianske združení© 
Rožňavskí per«t|<>níw 

Kozmonautov 15,
IČO: 35 871»



S optimizmom sa už pozeráme na rok 2022, nakoľko uvoľnenie opatřeni nám už dovoľuje 
naplno rozbehnúť činnosť všetkých zložiek súboru či sa to týka nácvikov, alebo plánovaných 
vystúpení.

Financovanie

Rozpočet občianskeho združenia každoročne narastá. V roku 2021 napriek zníženej činnosti 
všetkých zložiek súboru to boli výdavky vo výške 11.500 €. Keďže občianske združenie 
nemôže okrem finančného príspevku svojich členov počítať s nejakým pravidelným príjmom, 
na financovanie svojej činnosti sa snaží využiť všetky dostupné zdroje. Je registrovaným 
prijímateľom 2% z dane z príjmu, časť nákladov pokýva z vlastných príjmov za vystúpenia 
súboru a v neposlednom rade sa snaží získať finančné zdroje aj z rôznych projektov, dotácií 
a darov.
Získané financie sa využívajú len na činnosť týchto dvoch folklórnych súborov a nie sú z nich 
kaděné žiadne odmeny alebo platy vedenia občianskeho združenia. V minulom roku skoro 
úplne vypadol príjem za vystúpenia, take dotácia mesta bola veľkou pomocou na ukadenie 
základných nákladov.

Blansko združenie 
Rožňavskí permomrl 

Itetfrnonflutov 15, Rdžňava 
JÖQ! 35 ATI 92$
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Príloha č. 1/a

ŽIADOSŤ
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022

1. Žiadateľ
dJ obchodné meno resp. názov žiadateľa Folklórny súbor Haviar, právna forma: 

Občianske združenie HAVIAR - Rožňava

b/ Sídlo resp. presná adresa žiadateľa Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

c/ Štatutárny zástupca: meno, priezvisko, titul, 
funkcia (predseda, prezident...)

Martina Dudášová, Mgr., predseda OZ

d/ Číslo telefónu 0902 520 248
e/ e-mail fs.haviar@gmail.com, 

martina.dudasoval @gmail.com
f/ Právna forma občianske združenie
g/IČO 35554461
h/DIČ 2021975186
i/ Dátum registrácie 03.07.2003
j/ Bankové spojenie, číslo účtu IBAN SK65 0900 0000 0051 2142 9762

2. Názov, podrobný popis projektu a jeho prínos 
pre mesto

Názov projektu: Činnosť OZ Haviar v roku
2022

Folklórny súbor Haviar pôsobí
v Rožňave od roku 1985. Mesto Rožňava ako 
spoluzakladateľ FS zabezpečovalo chod súboru 
jednak po organizačnej, ale aj po materiálnej 
stránke. FS sa zúčastňoval na všetkých 
mestských akciách, kde dilié roky úspešne 
reprezentoval mesto nielen v Rožňave, ale aj 
v družobných mestách. Za toto obdobie získal 
viacero ocenení. Súbor Haviar si za dlhé roky 
svojho pôsobenia v našom meste vytvoril veľmi 
dobrý status. Verejnosť si automaticky súbor 
Haviar spája s mestom Rožňava.
Posledným najväčším úspechom súboru bolo 
ocenenie na Medzinárodnej súťaži 52. TKB 
v Poľsku v roku 2015, za zachovávanie tradícií 
špecifického regiónu Gemer, od medzinárodnej 
poroty.
Pod OZ Haviar spadajú: FS Haviar, DFS Malý 
Haviar, DFS Deti FS Haviar, DĽH Haviar 
a mužská a ženská spevácka skupina.
V radoch súboru sa už vystriedalo veľké 
množstvo tanečníkov, spevákov, ale aj 
muzikantov. Súbor sa venuje výchove mládeže 
nielen po tanečnej stranice, ale svojím prístupom 
vedie členov k zodpovednosti, úcte k tradíciám.

V roku 2022 žiadame o dotáciu na činnosť OZ. 
Súbormi sa snažíme podporiť a rozvíjať tanečné 
a spevácke nadanie detí a mládeže. Aj vďaka

mailto:fs.haviar@gmail.com


nám využívajú svoj voľný čas zmysluplne. 
Zachovávajú zvyky svojich predkov. Na 
všetkých vystúpeniach reprezentujeme aj mesto 
Rožňava.

Každý rok sa snažíme s kolektívom napredovať 
a zdokonaľovať. Po dlhšej prestávke, ktorá bola 
spôsobená situáciou okolo ochorenia COVID- 
19, máme v pláne urobiť víkendové sústredenia 
pre súbor a jednotlivé zložky. Tak sa zdokonaliť 
a pripraviť nový program. Aby sme na 
festivaloch a vystúpeniach mohli reprezentovať 
nielen seba, ale aj mesto Rožňava.

V roku 2018 sme úspešne začali s výukou detí 
v dvoch detských súboroch, ktoré sú súčasťou 
FS Haviar. V roku 2019 sme začali aj s výukou 
detí v detskej ľudovej hudbe. Majú za sebou 
úspešné vystúpenia. Všetky deti napredujú 
a odmenou za ich prácu sú práve vystúpenia.
Z dotácie mesta by sme radi rozšírili krojový 
inventár o rôzne súčiastky. V rámci súboru je 
stále potrebné neustále rozširovať nielen 
krojový, ale aj nástrojový inventár, ktorý je 
potrebné udržiavať a aj s podporou mesta sa oň 
chceme postarať - o jeho rozšírenie, údržbu 
a opravy.

Činnosť OZ to nie sú len tréningy a vystúpenia, 
ale aj administratívne a ekonomické úkony, 
ktoré treba vždy riešiť. Práve preto by sme radi 
zakúpili notebook, ktorý je pre fungovanie 
občianskeho združenia potrebný. Na 
administratívne účely alebo na rozbor 
súborových vystúpení, aby sme sa mohli stále 
zlepšovať a napredovať. Rovnako na 
napredovanie súboru budú slúžiť pedagógovia, 
tanečný a spevácky.

Folklórny súbor reprezentuje mesto na rôznych 
podujatiach, a preto by sme chceli dať vytvoriť 
reklamné predmety (napr. perá, tašky, tričká 
a iné...), aby boli súbor a mesto viditeľnejšie aj 
takýmto spôsobom.

Radi by sme v roku 2022 pokračovali v dobre 
rozbehnutom programe „Vianoce s Haviarom“. 
Preto by sme boli veľmi radi, keby sme tento 
ročník vedeli zorganizovať. Na Gemeri nie je 
vytvorené žiadne podobné podujatie, ktoré by 
poukazovalo a verejnosti prezentovalo vianočné 
tradície na Gemeri. Máme za sebou dva úspešné 
ročníky. Dva roky po sebe sa žiaľ, kvôli 
opatreniam, ktoré boli na Slovensku platné kvôli 
ochoreniu COVID-19, neuskutočnil. Môžeme



konštatovať, že si toto podujatie našlo svojich 
obdivovateľov a verných divákov. Každým 
rokom sa ich počet zväčšuje. Aj takýmto 
spôsobom sa snažíme zaujať mladých ľudí 
a širokú verejnosť a priblížiť im tradičnú 
ľudovú kultům. Ďalší ročník by sme opäť radi 
posunuli na vyššiu úroveň.

3. Miesto a čas konania Činnosť v roku 2022

Sústredenie súboru, Heľpa alebo Telgárt, august 
! november 2022

Kúpa počítača a softvéru do konca decembra 
2022

Vianoce s Haviarom, Rožňava, druhá polovica 
decembra 2022

4. Spoluorganizátoři podujatia Folklórny súbor Haviar, vojenský útvar 
Rožňava, mesto Rožňava, Dom matice 
slovenskej v Rožňave

5. Predpokladané náklady na účel /akcia, 
projekt, činnosť/, na ktorý je požadovaná 
dotácia

5450 €

6. Vlastné zdroje na akciu, projekt, činnosť 
(členské príspevky, sponzorské dary....)

1090 €

7. Výška požadovanej dotácie od mesta 4360 €
8. Počet členov klubu/organizácie, z toho počet 
detí a mládeže

80 členov, z toho 50 členov tvoria študenti 
materských, záldadných, stredných a vysokých 
škôl

31.3.2021
Dátum

°“ÄSKr
^ fvfiilórnv súhnr

(Mnty súbor _ 
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(štatutárny zástupca)



Príloha č. 1/b
Finančný rozpis predbežných nákladov na projekt / činnosť:

P.č. Druh výdavku: Vlastné 
zdroje 

v €

Dotácia 
z mesta 

v €

Spolu v €

1. Náldady na prenájom priestorov (sála na vystúpenie, 
na tréningy súboru)

80 € 320 6 400 6

2. Ubytovanie a strava počas sústredení súboru 240 € 9606 1200 6
3. Technické zabezpečenie (ozvučenie a osvetlenie) 

„Vianoce s Haviarom“
200 € 800 6 1000 6

4. Nákup notebooku a softvéru 140 € 560 6 700 6
5. Nákup a oprava hudobných nástrojov 20 6 80 6 100 6
6. Propagácia (plagáty, banery, letáky, reklamné predmety, 

tričká, milciny s logom, ta šíry,...)
60 6 240 6 300 6

7. Nálcup krojov a krojových súčiastok (chološne, opasky, 
čepce, čardáše,...)

60 6 240 6 300 6

8. Nákup materiálu na šitie krojov (látky, galantéria,...) 206 80 6 100 6
9. Nálcup kostýmu na Sv. Milculáša 60 6 240 6 300 6
10. Doprava 80 6 3206 400 6
11. Materiál (kancelársky, podložky na tancovanie...) 30 6 120 6 150 6
12. Pedagóg (tanečný, spevácky) 100 6 4006 500 6

SPOLU: 1090 6 4360 6 5450 6



Príloha č. 1/c

Písomné oznámenie o použití loga mesta na projekt 
resp. činnosť v roku 2022

V zmysle 51. 5 ods. 5 VZN mesta Rožňava o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich 
použití a ochrane, týmto oznamujeme použitie loga mesta Rožňava v roku 2022.

Povinné údaje:
a/ meno a priezvisko/obchodné meno 
oznamovateľa

Občianske združenie HAVIAR - Rožňava

b/ - adresa/sídlo Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
telefónny a e-mailový kontakt 0902 520 248, fs.haviar@gmail.com
c/ oblasť pôsobenia oznamovateľa (kultúra, 
šport...)

kultúra

d/ charakteristika aktivity činnosť v roku 2022
e/ spôsob požitia (napr. umiestnenie...) umiestnenie na podporenej akcii, na 

fotografiách umiestnených na webe, na banery, 
plagátoch, pozvánkach a podobne

f/ obdobie použitia loga rok 2022

Príloha č. 1/d
Vyhlásenie o spôsobe propagácie poskytovateľa dotácie

Poskytovatel’ dotácie s logom mesta Rožňava sa bude propagovať nasledovne:

1/ Na všetkých propagačných materiáloch (pozvánky, plagáty,...) bude uvedené: 
„s finančnou podporou mesta Rožňava“ a logo mesta Rožňava

2/ Podujatia budeme propagovať prostredníctvom plagátov, pozvánok a webových stránok: 
www.roznava.sk
facebook - Folklórny súbor Haviar Rožňava 

Folklórny súbor Haviar 
na pútačoch 
roll-upoch

mailto:fs.haviar@gmail.com
http://www.roznava.sk


Príloha č. 1/e

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Vyhlasujem, že:

a/ nemáme záväzky voči mestu, mestským organizáciám,
b/ nemáme záväzky voči Finančnej správe SR, Úradu práce, sociálnych vecí a

rodiny, sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam, 
c/ nie sme v úpadku, alebo platobne neschopní v zmysle zákona č 7/2005 Z. z. o

konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, nebol na nás vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia ani nie 
sme trestne stíhaní a nemáme právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie 
alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z 
fondov Európskej línie.

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a presné.

31.3.2022
dátum podpis štatujá/neho zástupcu



Príloha č. l/a

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava 
podľa čl. 3 ods. 2 písm. b)

ŽIADOSŤ
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022

1. Žiadateľ
a/ obchodné meno resp. názov žiadateľa Banícke múzeum v Rožňave

b/ Sídlo resp. presná adresa žiadateľa Šafárikova 31
048 01 Rožňava

c/ Štatutárny zástupca: meno,
priezvisko, titul, funkcia (predseda, 
prezident...)

Pavol Lackanič, Mgr., riaditeľ

d/ Číslo telefónu 058/734 37 10

e/ e-mail in Jbúôban nuiz.sk 
riad itel(íí)ban m uz.sk

f/ Právna forma Príspevková organizácia Košického samosprávneho 
kraja

g/IČO 31297765

h/ DIČ 2021432963

i/ Dátum registrácie 20. 3. 2009,
Dodatok č.l zo dňa 26.11.2012,
Dodatok 6.2 zo dňa 11.7.2016,
Dodatok 6.3 zo dňa 11.12.2020

j/ Bankové spojenie, Číslo účtu IBAN Štátna pokladnica,
SIC44 8180 0000 0070 0046 0965

2. Názov, podrobný popis projektu / 
činnosti a jeho prínos pre mesto

Názov projektu:
Interaktivně potulfy vo fondoch Baníckeho 
múzea v Rožňave
/múzejno-pedagogické aktivity k 120. výročiu 
založenia Baníckeho múzea v Rožňave/

ífesbdiV ÍU'Mi KtWľíWi

Došlo dna: 3 í 03' 30/7 (ý/
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Podrobný popis projektu:
Banícke múzeum v Rožňave pôsobí na území 
mesta Rožňavy, Jeho úlohou je zbierať, 
uchovávať a prezentovať kultúrne a prírodné 
hodnoty regiónu Gemer s dôrazom na históriu 
mesta Rožňava.
Múzeum má svoju bohatú históriu. Od svojho 
založenia v roku 1902 rozvíjalo svoje fondy. 
V súčasnosti spravuje 11 zbierkových fondov. 
Všetky fondy sú cenné, avšak nie všetkým sa 
doteraz venovala rovnaká pozornosť a neboli z 
pohľadu verejnosti rovnako viditeľné. Rozhodli



sme sa preto, že v tomto roku pri príležitosti 120. 
výročia založenia múzea vyberieme z fondov 
niekoľko vzácnych zbierkových predmetov 
a pomocou výročnej výstavy /vyinštalovanej 
v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave/ 
a „potulkami“ v jednotlivých expozíciách múzea 
zviditeľníme ich pre rôzne vekové skupiny.
Našim zámerom je upriamiť pozornosť 
vybraných skupín a verejnosti na dané fondy 
Baníckeho múzea prostredníctvom aktivít 
múzejnej pedagogiky, ktoré využije interaktívne 
formy a metódy prezentovania. 
Cieľom projektu je využiť moderné spôsoby 
múzejnej pedagogiky pri prezentácii vzácnych 
zbierkových predmetov z fondov múzea a otvoriť 
ich odkaz pre súčasnosť.

Hlavné projektové aktivity:
•prezentácia zbierkových predmetov z baníckeho 
fondu - zameraná na vývoj svietidiel /výroba 
sviečok/;
•prezentácia zbierkových predmetov z
národopisného fondu - zameraná na gemerskú 
keramiku /zdobenie gemerskej keramiky s 
typickým gemerským dekórom, alebo tzv. 
hubkovou technikou/;
•prezentácia mincí a bankoviek z fondu 
numizmatiky /razenie mincí/,
•prezentácia zbierkových predmetov z
prírodovedného fondu /odborné prednášky 
spojené s terénnou exkurziou/
•prezentácia zbierkových predmetov z
historického fondu - zamerané na meštiansky 
odev a módne doplnky /navrhovanie brošní, šitie 
ručnej textilnej taštičky - vačku/;

Prínos projektu pre Mesto Rožňava:
- popularizácia a propagácia Baníckeho múzea 
v Rožňave, kultúrnej inštitúcie pôsobiacej na 
území mesta Rožňava
- prispievanie k rozvoju regionálnej výchovy
- prispievanie k budovaniu vzťahu ku kultúrnym 
hodnotám a ich ochrane
- vzdelávanie v oblasti histórie Mesta Rožňava



4. Spoluorganizátoři podujatia

5. Predpokladané náklady na účel 
/akcia, projekt, činnosť/, na ktorý je 
požadovaná dotácia

5 025,00 e

6. Vlastné zdroje na akciu, projekt, 
činnosť

(členské príspevky, sponzorské 
dary....)

1 005,00 € rzô ý

7. Výška požadovanej dotácie od mesta 4 020,00€

8. Počet členov klubu/organizácie, 
z toho počet detí a mládeže

Počet zamestnancov Baníckeho múzea v 
Rožňave: 19 z toho počet detí a mládeže 0

Osoba zodpovedná za projekt Mgr. Gabriella Badin
e-mail - badin.gabriellaúž).email.com
mobil: 0907 769 338

56' O'Z.lotl
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........... .... ............ ..........................
Dátum podpis štatutárneho zástupcu



Príloha č. l/b
Finančný rozpis predbežných nákladov na projekt7 činnosť:

P.č. Druh výdavku:
vlastné 
zdroje v 

€

dotácia z
mesta v €

spolu 
v 6

1. Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu 
projektu:
pomôcky a spotrebný materiál k výrobe sviečok - 
elektrický varič, sviečkový vosk /parafín/, knôt do 
sviečok s plieskom, nerezový hrniec na zohrievanie 
parafínu, formy na výrobu rôzne tvary sviečok; 
pomôcky a spotrebný materiál na zdobenie gemerskej 
keramiky - malé hlinené vypálené džbány na zdobenie, 
ostatný spotrebný materiál na zdobenie gemerskej 
keramiky /hubky, štetce, akrylové farby/, návrh 
motívov na gemerskú keramiku /farbičky, lepidlo, 
ceruzky, nožnice, výkresy, farebné papiere/; 
pomôcky a spotrebný materiál k odprezentovaniu 
prírodovednej expozície -farbičky, lepidlo, ceruzky, 
nožnice, výkresy, farebné papiere a iný spotrebný 
materiál;
pomôcky a spotrebný materiál k odprezentovaniu 
meštianskeho odevu a módnych doplnkov - 
komponenty k výrobe brošní a malého ručného vaku 
/koráliky, ihly, nite, vyšívacie priadze, čipky, textílie 
a iné/

340,00 1360,00 1700,00 G

2. Interaktívny prvok k prezentácii fondu numizmatiky: 
raziČ mincí 1 sada: masívny raziaci klát, nákova -1- 
oceľový prstenec na horné razidlo, horná raznica so SJ 
textom, spodná raznica, dobové mincové kladivo/
950,00 S; doplnok k raziacej sade - horná raznica s MJ 
textom/ 250,00 6; mincové platničky 1 bal./ 260,00 6

292,00 1168,00 1 460,00
G

3. Interaktívny prvok k zážitkovému učeniu - 
k prezentácii zbierkových predmetov Baníckeho múzea 
v Rožňave: spoločensko-edukačná hra s obrázkami 
zbierkových predmetov Baníckeho múzea v Rožňave 
na spôsob spoločenskej hry Dobble /min. 5 ks/

69,00 276,00 345,00 G

4. Grafický návrh spoločenskej hry 10,00 40,00 50,00 G

5. Honorár pre sprievodcu - odborné výklady na 
exkurziách v teréne, honorár pre 
majstrov/remeselníkov - praktické ukážky

144,00 576,00 720,00 6

6. Cestovné náklady (zabezpečenie prepravy účastníkov 
na exkurziu min. 2 cesty)

76,00 304,00 380,00 G



7. Polygrafické náldady súvisiace s projektom (fotografie 
zbierkových predmetov na kompozitnej hliníkovej 
tabuľke

24,00 96,00 120,00 €

8. Propagačné materiály a publicita (plagáty v rôznych 
rozmeroch k jednotlivým aktivitám)

50,00 200,00 250,00 €

SPOLU: 1 005,00
e

4 020,00 
€

5025,00
€

//řy
I ' j /
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Príloha č. l/c

Písomné oznámenie o použití loga mesta na projekt resp. činnosť v roku 2022

V zmysle čl. 5 ods. 5 VZN mesta Rožňava o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich 
použití a ochrane, týmto oznamujeme použitie loga mesta Rožňava v roku 2022

Povinné údaje:
a/ meno a priezvisko/obchodné meno 
oznamovateľa

Banícke múzeum v Rožňave

b/ - adresa/sídlo Šafárikova 31
048 01 Rožňava

telefónny a e-mailový kontakt e-mail: iiifokdbanmiiz.sk, 
bad i n. aabri e 11 akdfmi ai 1. com
tel.: 058/734 37_10 
mobil: 0907 769 338

c/ oblasť pôsobenia oznamovateľa (kultúra, 
šport...)

kultúra

d/ charakteristika aktivity

r

Charakteristiku aktivít projektu Moja
Rožňava viď. v Žiadosti v časti Podrobný 
popis projektu.

e/ spôsob požitia (napr. umiestnenie...) Všetky propagačné materiály budú označené 
logom mesta Rožňava a vetou „Projekt 
podporilo Mesto Rožňava“. Rovnako táto 
informácia zaznie v ústnej podobe pri 
všetkých podujatiach v rámci projektu.

f/ obdobie použitia loga jún - november 2022



Príloha č. l/d

Vyhlásenie o spôsobe propagácie poskytovateľa dotácie

Poskytovatel’ dotácie s logom mesta Rožňava sa bude propagovať nasledovne:

Projekt bude propagovaný pred a počas realizácie projektu všetkými dostupnými formami:

tlačová správa zverejnená na webovej stránke múzea (www.banmuz.slO a sociálnej sieti 
múzea (facebook, instagram), bude poskytnutá aj spolupracujúcim regionálnym digitálnym 
a tlačeným médiám;

- plagáty;

krátke Články a upútavky na sociálnej sieti múzea (facebook, instagram) 

informatívny a propagačný článok v Múzejných novinách 2022.

Všetky propagačné materiály budú označené logom Mesta Rožňava, „Projekt podporilo 
mesto Rožňava“. Rovnako táto informácia zaznie v ústnej podobe pri všetkých podujatiach 
rámci projektu.

http://www.banmuz.slO


Príloha č. l/e

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Vyhlasujem, že:

a/ nemáme záväzky voči mestu, mestským organizáciám, 
b/ nemáme záväzky voči Finančnej správe SR, Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny, sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam, 
c/ nie sme v úpadku, alebo platobne neschopní v zmysle zákona č 

7/2005 Z. z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nebol na nás 
vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia ani nie sme trestne stíhaní a 
nemáme právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 
subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú 
z fondov Európskej únie.

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a presné.

/t/: z
Dátum podpis štatutárneho zástupcu



Príloha č. l/a

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava 
podľa čl. 3 ods. 2 písm. b)

ŽIADOSŤ
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava v roku....2022........

1. Žiadateľ
a/ obchodné meno resp. názov žiadateľa o.z. Divadlo rozprávok-Meseszínlráz

b/ Sídlo resp. presná adresa žiadateľa 04801 Rožňava. Šafárikova 92

c/ Štatutárny zástupca: meno, priezvisko, 
titul, funkcia (predseda, prezident...)

Mgr. Ádám Badin, predseda

d/ Číslo telefónu 0905665892
e/ e-mail badin.mese©gmail.com
f/ Právna forma občianske združenie
g/ IČO 31308724
h/ DIČ 2021570243
i/ Dátum registrácie 08.10.1999
j/ Bankové spojenie, číslo účtu IBAN SK76 0900 0000 0005 1050 1390

2. Názo 
ajeho p

v, podrobný popis projektu / čin 
rínos pre mesto

MnsfsKy árgá Pultom | 

Došlo dňa: ,'j "03" Z02/1

č. spisu: j C. záznamu: 0 _

prílohy: 
/J KV

nosti

/

Názov: Zázračná ríša bábok a rozprávok- 
Mesék és bábok varázsbirodalma 
-výstava k 25. jubileu Divadla rozprávok 
v Rožňave
Cieľom projektu je zorganizovať jubilejnú 
výstavu a sprievodné podujatia k 25. výročiu 
založenia Divadla rozprávok-Meseszínház 
v Rožňave.
Divadlo so sídlom v Rožňave líra svoje 
predstavenia na celom Slovensku už 25 
rokov. Vytvára každoročne bábkovo- 
rozprávkové predstavenia v maďarskom 
jazyku pre detskú a dospievajúcu mládež, 
okrem Slovenska hrá aj v zahraničí . 
Pravidelne sa zúčastňuje na domácich 
a zahraničných bábkarských festivaloch. 
Počas svojej existencie vytvoril niekoľko 
významných predstavení ocenených na 
festivaloch ako Rozprávky starého

u)



otca/Öregapám mesefája, Palöek/Hüvelyk 
Matyi, Zázračný roh Ogajla/Ogajlo 
csodaszarva, Kojot tancujúci s hviezdami/ 
Csillagokkal táncoló Kojot. Okrem 
početných odborných cien divadlo v roku 
2008 získalo prémiu Slovenského literárneho 
fondu, v 2012 , Cenu za maďarské umenie- 
Magyar Művészetért Díj, v roku 2014 
Hlavnú divadelnú cenu v Sfintu Gheorge - 
Rumunsku a 2016 Cenu veľvyslancov 
kultúry Nemecka, Toleranzpreis Karlsruhe. 
V roku 2020 bol súčasťou projektu 
Divadelná Rožňava-Rozsnyói színházi élet 
organizovaným Baníckym múzeom
Rožňave.
Divadlo rozprávok-Meseszínház svojou 
činnosťou významne prispieva k šíreniu 
dobrého mena Mesta Rožňava.
Preto považuje za dôležité zrekapitulovať 
svoje pôsobenie pred rožňavským publikom 
vo forme jubilejnej výstavy so sprievodným 
divadelným programom, akými budú 
bábkové workshop}', bábkové predstavenia 
a divadelné koncerty ako aj detská vernisáž 
jubilejnej výstavy.
Na výstave budú vystavené bábky, bábkové 
a divadelné scény, rekvizity, fotografie 
z predstavenia a veľkoplošné bannery o 
jednotlivých predstaveniach z 25 ročnej 
histórie divadla.
Vernisáž výstavy sa uskutoční v Galérii 
Baníckeho múzea. Sprievodné podujatia by 
sa budú konať počas trvania výstavy a sú 
orientované na detské a mládežnícke 
publikum, pre ktoré divadlo predovšetkým 
hrá. Preto pokladáme za dôležité realizáciu 
aj detskej vernisáže.

3. Miesto a čas konania Rožňava, Galéria Baníckeho múzeá 
Jún-november 2022

4. Spoluorganizátoři podujatia Banícke múzeum v Rožňave



5. Predpokladané náklady na účel /akcia, 
projekt, činnosť/, na ktorý je požadovaná 
dotácia

5.000,- €

6. Vlastné zdroje na akciu, projekt, činnosť 
(členské príspevky, sponzorské dary....)

1.000,-€

7. Výška požadovanej dotácie od mesta 4.000,- €

8. Počet členov klubu/organizácie, z toho 
počet detí a mládeže

10

31.03.2022
Dátum /

^04VAí?LO

Vífrí?01 kvZnava y/ )
..........................

podpis štatutárneho zástupcu



Príloha ö, l/b
Finančný rozpis predbežných nákladov na projekt / činnosť:

P.č. Druh výdavku:
vlastné 
zdroje 

v €

dotácia
z mesta

v €

spolu 
v €

1 Honoráre pre hosťujúcich umelcov/herci, hudobníci, 
scénografovia/ v divadelných programoch, koncertoch 
a workshop-och

200 1100 1300

2 Inštalačný materiál výstavy/ textílie, štipce, dekoračný 
a konštrukčný materiál, osvetľovacie prvky/

200 1000 1200

3 Polygrafické náklady/bannery 85x200 cm, kondičné 
tabule, fotografie 70x50 cm z predstavení

100 750 850

4 Grafický návrh polygrafických a propagačných 
materiálov

0 200 200

5 Propagačné materiály: plagáty A2-A3, letákyA5, 
pozvánky,brožúrky

50 100 150

6 Občerstvenie na vernisáži 150 150 300

7 Ozvučenie 0 400 400

8 Výroba postamentov, výstavných políc, stojanov 
a konštrukčných prvkov pre bábky

0 300 300

9 Reštaurovanie bábok a bábkových scén 300 0 300

SPOLU: 1000 4000 5000

. w 1 ■rO (-X
- - - - - SA ľ A Uf KOVA 92 ^ x

0'iH 01 ROŽŇAVA
Ž^szfomP^



Príloha č. l/c

Písomné oznámenie o použití loga mesta na projekt resp. činnosť v roku 2022

V zmysle čl. 5 ods. 5 VZN mesta Rožňava o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich 
použití a ochrane, týmto oznamujeme použitie loga mesta Rožňava v roku........

Povinné údaje:
a/ meno a priezvisko/obchodné meno 
oznamovateľa

o.z. Divadlo rozprávok-Meseszínház

b/- adresa/sídlo 04801 Rožňava Šafárikova 92
telefónny a e-mailový kontakt 0905665892, badin.mese©gmail.com

c/ oblasť pôsobenia oznamovateľa (kultúra, 
šport...)

kultúra -divadlo

d/ charakteristika aktivity výstava a sprievodné podujatia, viď
podrobnejšie v popisu žiadosti

e/ spôsob požitia (napr. umiestnenie...) Na plagátoch, pozvánkach, letákoch, banner! na 
mieste výstavy s logom mesta a textom: „Projekt 
podporilo Mesto Rožňava"

f/ obdobie použitia loga počas trvania výstavy v roku 2022



Príloha č. l/d

Vyhlásenie o spôsobe propagácie poskytovateľa dotácie

Poskytovatel’ dotácie s logom mesta Rožňava sa bude propagovať nasledovne;

Projekt bude propagovaný v písomnej podobe pred realizáciou a počas realizácie

- na webovej stránke divadla/www.meseszinhaz.eu/, facebook-u. instagrame
- na plagátoch, letákoch a pozvánkach 

na propagačných brožúrach
- na informačných banneroch počas výstavy na mieste

V ústnej podobe:
- na vernisáži
- pri sprievodných podujatiach

V tlači:
v článkoch o výstave

- v mediálnych vstupoch pre rádiá a televízie

všetky propagačné materiály budú okrem loga označené textom „ Projekt podporilo Mesto 
Rožňava“.

http://www.meseszinhaz.eu/


Príloha č. l/e

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Vyhlasujem, že:

a/ nemáme záväzky voči mestu, mestským organizáciám,
b/ nemáme záväzky voči Finančnej správe SR, Úradu práce, sociálnych vecí

a rodiny, sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam, 
c/ nie sme v úpadku, alebo platobne neschopní v zmysle zákona č 7/2005 

Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nebol na nás 
vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia ani nie sme trestne stíhaní a 
nemáme právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 
subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú 

■ z fondov Európskej únie.

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a presné.

/

/

podpis štatutárneho zástupcu
31.03.2022

Dátum









Príloha č. l/a

VZN o podmienkadi poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava 
podľa čl. 3 ods. 2 písm. b)

ŽIADOSŤ
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022

1. Žiadateľ
a/ obchodné meno resp. názov žiadateľa ART Inn o.z.

b/ Sídlo resp. presná adresa žiadateľa Pionierov 631/2, 048 01, Rožňava

c/ Štatutárny zástupca: meno, priezvisko, 
titul, funkcia (predseda, prezident...)

Mg A. Michala Hadušovská

d/ Číslo telefónu 0940 214 227
e/ e-mail hadusovska.michala(S)seznam.cz
f/ Právna forma Občianske združenie
g/IČO 53013778
h/DIČ 2121619390
i/ Dátum registrácie 29.04.2020
j/ Bankové spojenie, číslo účtu IBAN SK96 7500 0000 0040 2831 4616

2. Názov, podrobný popis projektu / činnosti’ 
a jeho prínos pre mesto

Šípy času - imerzná inscenácia podľa
románu Sándora Máraia
Sviece zhoria do tla, 10 Repríz 
(podrobný popis - viz príloha)

3. Miesto a čas konania Jún - December 2022
Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor

4. Spoluorganizátoři podujatia —

5. Predpokladané náklady na účel /akcia, 
projekt, činnosť/, na ktorý je požadovaná 
dotácia

8.350.-

6. Vlastné zdroje na akciu, projekt, činnosť 
(členské prispevlcy, sponzorské dary....)

3.850 (jAol
yí? /

7. Výška požadovanej dotácie od mesta 4.500,- .57 7
8. Počet členov klubu/organizácie, z toho 
počet detí a mládeže

Počet účinkujúcich a spolupracovníkov: 12

/)
77 /í

3±A:.MÍ°L..

Dátum

i Vi* l7V;:iľí;ni'í} 

Došlo rlňíi: ;j I '03' /ll?/ Cf

Ô.stiisu: ô./v.n^imi. 7^7^

Piilol'iyt Sijiacovalof:

lodpis štatutárneho ^ástupcu

ART Inn o.z. 
Pionierov á31/2 
048'D Požňava 
IČOi oó 013 778

J7t //Ott A'



Príloha č. l/b

Finamoiý rozpis predbežných nákíadov ma projeict Šípy časní / ART lna o.z.

P.č. Bruh výdavku:
vlastné
zdroje

v €

dotácia
z mesta

v €

spolu
v €

1 Honoráre 7 účinkujúcich/ 10 predstavení/
1 predstavenie/ 1 účinkujúci - 60 Eur

1.200 3.000 4.200

2.
Režijný dohľad /10 predstavení 600 400 1.000

3.
Scénograf -prevoz a stavba scény/ 10 predstavení 400 200 600

4.
Kostýmový výtvarník - prevoz a úprava kostýmov, 
líčenie/10 predstavem

400 200 600

5.
Cestovné náldady účinkujúcich, prevoz scény 
a kostýmov

550 350 900

6.
Ubytovanie účinkujúcich - 5 osôb mimo RV 350 300 650

7.
Zapožičanie a úprava parochní 100 50 150

8.
Spotrebné rekvizity 50 eur/ 1 večer, Spolu 5 večerov 250 0 250

SPOLU: 3.850.- 4.500.- 8.350.-



Príloha č. l/c

Písomné oznámenie o použití loga mesta na projekt resp. činnosť v roku 2022

V zmysle 51. 5 ods. 5 VZN mesta Rožňava o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich 
použití a ochrane, týmto oznamujeme použitie loga mesta Rožňava v roku 2022

Povinné údaje:
a/ meno a priezvisko/obchodné meno 
oznamovateľa

ART Inn o.z.

b/ - adresa/sídlo Pionierov 631/2,048 01, Rožňava
telefónny a e-mailový kontakt 0940 214 227 hadusovska.michala@seznam.cz

c/ oblasť pôsobenia oznamovateľa (kultúra, 
šport...)

Kultúra

d/ charakteristika aktivity Divadelná inscenácia - reprízy
e/spôsob požitia (napr. umiestnenie...) Logo umiestené v trailer! inscenácie, na 

všetkých tlačených propagačných materiáloch, 
na sociálnych sieťach

f/ obdobie použitia loga Celá doba trvania projektu

mailto:hadusovska.michala@seznam.cz


Príloha č. l/d

Vyhlásenie o spôsobe propagácie poskytovateľa dotácie

Poskytovatel’ dotácie s logom mesta Rožňava sa bude propagovať nasledovne:

Žiadateľ umiestni Logo mesta Rožňava do traileru inscenácie.
Ďalej bude logo umiestnené na všetkých tlačených aj elektronických (na sociálnych sieťach) 
propagačných materiáloch súvisiacich s projektom.



Príloha č. l/e

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Vylil as ujem, že:

a/ nemáme záväzky voči mestu, mestským organizáciám,
b/ nemáme záväzky voči Finančnej správe ŠR, Úradu práce, sociálnych vecí a 

rodiny, sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam, 
c/ nie sme v úpadku, alebo platobne neschopní v zmysle zákona č 7/2005 Z.z. 

o konkurze a reštrukturalizácii a ó zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, nebol na nás vyhlásený konkiirz, 
reštrukturalizácia ani nie sme trestne stíhaní a nemáme právoplatne uložený 
trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať 
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé ä presné.

•J-/ A3

ART llnin

. „ u a v a
‘ ÍČOí 53 013 778

Dátum Podpis a odtlačok pečiatky žiadateľa 
(štatutárny zástupca)



JaI ^íy<šr4uAy

Podrobný popiis a deíe projektu

Šípy času - imerzná inscenácia 

podia románu Sándora Máraia Sviece zhoria do tla

Charakteristika projektu:

Inscenácia Šípy času vznikla na motívy románu Sándora Máraia Sviece zhoria do tla.

Cieľom projektu bolo zinscenovanie románu v nedivadelnom, špecifickom priestore 

bývalého františkánskeho kláštora na Námestí baníkov v Rožňave. Z inscenačného hľadiska 

sme sa vybrali cestou imerzného divadla, ktoré ponúka divákovi hlbší ponor do hry, 

intenzívnejší umelecký zážitok a vedomý kontakt s divadelnou realitou.

Proces dramatizácie románu bol pevne spätý s priestorom bývalého františkánskeho 

kláštora, budovy z IS.storočia, ktorý v súčasnosti spravuje o.z. Otvor Dvor a priestor slúži 

ako Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor.

Jeho architektúra a pôdorys majú aj bez umeleckého zásahu scénografa potenciál 

pripomínať miesta opísané v románe Sándora Máraia.

Atmosféra kláštora vytvára magickú ilúziu a kulisu a prenáša diváka priamo do centra deja 

hry, kde sa odhaľuje život troch hlavných postáv, Hernika, Konráda a Kristíny 

a spolu s nimi hľadá odpovede na Máraiove otázky smerujúce k významu ľudskosti, 

osudovosti a večného hľadania pravdy.

Na projekte spolupracuje tím profesionálnych umelcov z Rožňavy a Košického kraja, 

Ružomberka í Bratislavy. Pri tvorbe tohto projektu sa stretli ľudia, ktorých cieľom bolo 

vytvoriť žánrovo i formálne zaujímavý performatívny tvar, ktorý prekročí hranice bežného 

divadelného formátu a prinesú divákom relatívne nové a neopozerané výstupy dôrazom 

na imerziu, resp. hlbší a intenzívnejší ponor diváka do hry.

Projekt chce rozvíjať a rozširovať kultúrne povedomie občanov okresného mesta, ktorí 

nemajú možnosť inak sa stretnúť so súčasnými a inovatívnymi formami divadelného 

a perfomatívneho umenia.



Imerzná inscenácia:

Cieľom tohto typu divadla je pôsobiť silnejšie na zmysly divákov, vyvolať intenzívnejšiu 

emocionálnu skúsenosť, a tým mu poskytnúť nový zážitok a výnimočnú skúsenosť.

Román Sviece zhoria do tla je dramatickou výpoveďou o priateľstve dvoch mužov, ktorých 

život postavil pred také volby, kde nebolo možné zachovať sa správne a morálne a každé 

konanie a čin boli zhubným dôkazom toho, že osudu nemožno utiecť, čo je princíp podobný 

antickej tragédii.

Inscenácia sleduje široké časové obdobia, s minulým a budúcim časom zachádza ako 

s esenciou okamžiku a hľadá ich prienik práve v prítomnosti.

A tá prítomnosť je základným predpokladom vzniku divadla.

Za umelecký prínos považujeme:

1. Vtiahnutie mesta Rožňavy na modernú alternatívnu mapu umeleckej a kultúrnej scény

2. Uvedenie adaptácie románu autora, ktorý mal v košickom kraji dlhodobé zázemie, a 

ktorého odkaz s naším regiónom dodnes rezonuje

S.Významná je spolupráca miestnych a cezpoľných umelcov, vytváranie nových kontaktov, 

vzťahov a väzieb. Rozvíjanie spolupráce medzi tvorcami, inštitúciami a verejnosťou a ich 

súčinnosť na príprave a realizácii umeleckého diela.

4.Prinesenie kusu umenia do prostredia, kde kultúra vo svojej pestrosti nebujnie. 

Prebudenie spiaceho mesta a inšpirovanie ľudí k aktivite a rozvíjaniu prostredia, v ktorom 

žijú.

Ciele projektu:

Cieľom je sprostredkovať občanom mesta stret s profesionálnou kultúrou a novými vplyvmi 

a trendmi v umení zrozumiteľnou, príjemnou a otvorenou formou.

Zoznamovať umelcov z iných krajov a miest s potenciálmi nášho regiónu.

Tvoriť na podklade najkvalitnejších umeleckých a literárnych diel.

Rozšíriť kultúrny potenciál mesta Rožňava, zoznámiť jeho obyvateľov s novými formami 

umenia a tým zvyšovať úroveň vzdelanosti a kultúrnosti.

Tvorba profesionálnej bázy a vytváranie nových pracovných príležitostí.



Záver:

V novembri roku 2021 prebehlo prvé neoficiálne uvedenie imerznej inscenácie Šípy času 

v priestoroch KKC Kláštor v Rožňave.

Vďaka zlej pandemickej situácii sme predstavenie nemohli reprízovať a čakali sme na 

uvoľnenie opatrení.

Príprava i realizácia tejto inscenácie je logisticky i finančne mimoriadne náročná.

Ide o hotovú inscenáciu, ktorú by sme chceli predstaviť širšiemu rožňavskému publiku. 

Reprízy, resp. ďalšie uvádzanie inscenácie sú pre nás mimoriadne dôležité, lebo príprava a 

tvorba samotnej inscenácie trvala aj vďaka nepriaznivej pandemickej situácii dva roky a v 

žiadnom prípade by sme nechceli, aby všetka naša snaha, úsilie i nadanie všetkých 

zúčastnených ostali nakoniec bez zadosťučinenia, resp, bez stretnutia s divákmi.

Z tohoto dôvodu žiadame mesto Rožňava a jeho zástupcov, aby podporili našu snahu 

prinášať do nášho mesta nové divadelné formy a s tým spojené vznikajúce vzťahy a kontakty 

v rámci celého Slovenska a náš projekt podporili.

Ďakujeme.

Trailer z inscenácie si môžete pozrieť na odkaze: 

https://vimeo.com/677677297

Poznámka na záver:

Film

V rámci tvorby inscenácie sme natočili aj rovnomenný "divadelný" film, ktorý by mal byť 

hotový do konca roku 2022.

https://vimeo.com/677677297
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Fotografie ^ inscenácie
Šípy času na motívy románu Sándora Máraia Sviece zhoria do tla
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Zozoam spofiyjpracovníkoi/ a účinkujúcich na inscenácii a filme 

Šípy času podľa románu Sándora Máraia Sviece zhoria do tla

Réžia: Michala Hadušovská

Scénografia: Michaela Pavelková 

Kostýmy: Gabriela Čechová 

Masitý: Martina Selnekovičová 

Parochne: Mária Lešková 
Kamera 1: Juliana Horváthova 

Kamera 2: Dorota Vlnová 

Zvuk: Samuel Perunko

Strih: Michala Hadušovská a Zuzana Staregová 

Hudba: Andrea Gášpárová, Roman Džačár a Milan Varga 

Produkcia: Michaela Grlická

Osoby a obsadenie: 
Henrik: Alexander Vais 

Konrád: Jerguš Horváth 

Kristina: Alexandra Trávníková 

Nini: Monika Hanzlíková 

Světlonoš: Peter Szöllös 

Hudobník: Milan Varga 

Mladý Sluha: Kevin Ivanko
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Občianske združenie ART Idu sa zameriava na dva hlavné ciele.

Prvým cieľom je sprostredkovanie kultúry profesionálmi z rôznych umeleckých, remeselných

a technických odvetví.

Druhým dominantným pilierom je integrácia a spolupráca zdravotne znevýhodnených a iných 

minoritných skupín spoločnosti do procesu tvorby i realizácie projektov.

Členovia ART Inn spolupracujú s ďalšími umeleckými subjektmi v rámci regiónu a vytvárajú platformu 

pre vznik rôznorodých projelctov a pre participáciu umelcov naprieč spektrom i naprieč Slovenskom. 

ART Imi sídli v Rožňave, ale dosah a pôsobenie by sa mali postupom Času rozrásť

do všetkých strán a smerov.

ČO JE ZA NAMI
ART Inn v roku 2021 vytvorilo inscenáciu Šípy času podľa románu Sándora Máraia 

Sviece zhoria do tla v nedivadelnom priestore KKC Kláštor v Rožňave.

Rovnomenný film by mal byť hotový do konca roku 2022.

V spolupráci s Vydavateľstvom Šarkan v Rožňave sa členky združenia spolupodieľali (réžia a hudba)

na tvorbe deviatich audiokníh.

ČO JE PRED NAMI

S Divadlom Theátrum Rožňava a ďalšími profesionálmi z celého Slovenska aktuálne spolupracujeme 

na tvorbe divadelnej inscenácie Cesta Kaukliarov, kde sa spájajú kaukliarstvo, bábky, rómska legenda 

a originálna hudba. Premiéra bude 3.4.2022 v KD Betliar 

S občianskym združením ART Bell Rožňava a ďalšími umelcami z regiónu i mimo neho pripravujeme 

do budúcnosti "Divadelnú prehliadku" v kaštieli Betliar, kde budeme hravým spôsobom hovoriť i pátrať 

po jeho histórii. Werťhei' live- aiidiokniha naživo! bude inscenácia, kde sa prepojí zvukový expeiment

s literatúrou a bude úplne bezbariérové.

AMT Idd o.z. Pionierov 631/2, 048 01, Rožňava IČO 53013778 IRAN SK9675 0000 00004028314616

Kontakt: Michala Hadušovská 0940 214 227 

Andrea Gášpárová 0908 333 703



Príloha č.l VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava
podľa čl. 4 ods. 3 písm. b

ŽIADOSŤ
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022

l.Žiadateľ
a/ obchodné meno resp. názov žiadateľa RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

pri MŠ Ul. kyjevská 2020/14 Rožňava
b/ Sídlo resp. presná adresa žiadateľa Kyjevská 2020/14, 048 01 Rožňava
c/ Štatutárny zástupca: meno, priezvisko, 

titul, funkcia (predseda, prezident...)
Zuzana Gríger Hroncová, predseda

d/ Číslo telefónu 0903666341
e/ e-mail zuzana.griger@gmail.com
f/ Právna forma OBČIANSKE ZDRUŽNIE
g/ IČO 17319617422
h/ DIČ
i/ Dátum registrácie 01.09. 2004
j/ Bankové spojenie, číslo účtu, kód banky 0511921944/0900

IBAN: SK82 0900 0000 0005 1192 1944
2. Názov, podrobný popis projektu a jeho 
prínos pre mesto

IKA-TIKA-GYMNASTIKA

Podrobný popis - viď prílohu

3. Miesto a čas konania Materská škola Kyjevská 14, Rožňava 
4.10.2022

4. Spoluorganizátoři podujatia Rodičia detí

5. Predpokladané náklady na účel /akcia, 
projekt/, na ktorý je požadovaná dotácia

1950,00 €

6. Vlastné zdroje na akciu, projekt
(členské príspevky, sponzorské dary....)

390,00 € „ /
cíOy*

7. Výška požadovanej dotácie od mesta 1560,00 €
8. počet členov klubu/organizácie, z toho 
počet detí a mládeže 135 detí

Vyhlasujem, že nemáme záväzky voči mestu Rožňava a mestským organizáciám, voči 
daňovému úradu, zdravotným poisťovniam aSociálnej poisťovni a nie je voči nám 
vedené exekučné konanie. Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a presné.

/'/. J1 ý/’jĹXy

Dátum Mostský i'tľatl linxthupkjpj^

nořilo dňa: V íi;| - W/ (:|

odtlačok pečiatky žiadateľa 
(štatutárny zástupca)

C. spisu: 
Prílohy:

6. záznamu: 
Spiaoov.'ilíií: ^/VCjúl-'O

mailto:zuzana.griger@gmail.com


IKA-TIKA-GYMNASTIKA

POPIS PROJEKTU

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI ŽIADATEĽA________________
Rodičovské združenie pri Materskej škole na Kyjevskej 2020/14 v Rožňave je 

občianske združenie registrované od 01.09.2004 v Celoslovenskom zväze 
rodičovských združení so sídlom v Poprade.

Pomáha pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu detí materskej 
školy. Sústreďuje sa na prípravu, realizáciu a finančnú pomoc pri aktivitách 
realizovaných materskou školou.

VYHODNOTENIE ČINNOSTI, AKCIE, PODUJATIA 
ZA PREDCHÁDZAJÚCI KALENDÁRNY ROK__________________________

Pohybová výchova je nevyhnutnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho 
procesu, má dominantný vplyv na zdravý vývoj detí. Materská škola realizuje 
pohybové aktivity rôznymi formami, ktoré sú v súlade so Štátnym vzdelávacím 
programom pre materské školy. Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom 
Mesto Rožňava upravila voľné interiérové priestory materskej školy na 
telocvičňu, ktorá sa od októbra 2022 využíva na realizáciu pohybových aktivít 
s deťmi. Materská škola má tiež k dispozícii rozsiahly školský dvor.
Z dôvodu protipandemických opatrení, aj keď bola zachovaná prezenčná 
výučba v MŠ, nemohli sme realizovať niektoré spoločné aktivity ako športové 
dopoludnia, popoludňajšie pohybové aktivity s rodičmi detí.
Pohybové aktivity sa realizovali individuálne v triedach v rámci denných aktivít:

■ zdravotné cvičenia: realizujú sa každý deň s využitím telovýchovného 
náčinia,

■ vzdelávacie pohybové aktivity: realizujú sa 2-krát/týždeň, osvojujú sa 
ciele zo Štátneho vzdelávacieho programu,

■ pohybové aktivity počas pobytu detí na školskom dvore.

PODROBNÝ POPIS PROJEKTU_____________________________________
Ciel projektu:

• všestranná pohybová príprava detí s využitím prvkov gymnastiky.
Cieľová skupina: deti materskej školy vo veku od 3 do 7 rokov 
Časová realizácia projektu: 4.10.2022



Miesto konania: Materská škola Kyjevská 2020/14, Rožňava
Aktivity projektu:

Prostredníctvom predkladaného projektu by sme chceli získať finančné 
prostriedky na zakúpenie gymnastického náradia, ktoré by nám umožnilo 
realizovať náročnejšie gymnastické cvičenia v materskej škole.

Pohybová gramotnosť detí sa opiera o tri základné piliere, ktorými sú:
© Detská gymnastika
© Detská atletika
© Kolektívne športy

Prostredníctvom výziev mesta Rožňava v predchádzajúcich rokoch sme 
získali finančné prostriedky, z ktorých sme zakúpili športové náradie na atletiku 
a kolektívne športy. Ide o veľmi zaujímavé športové vybavenie, s ktorými deti 
radi cvičia. V súčasnosti by sme sa chceli zamerať na gymnastiku, ktorá patrí 
medzi koordinačne náročné športy a vyžaduje odborný, dôsledný a trpezlivý 
prístup zo strany pedagógov.

Gymnastika je jedným z troch pilierov pohybovej gramotnosti detí, pretože: 
-prispieva k získaniu správnych pohybových návykov,
-rozvíja obratnostné predpoklady,
-ovplyvňuje komplexnú silovú vybavenosť,
-rozvíja statickú i dynamickú rovnováhu,
-pomáha rozvíjať flexibilitu (pohyblivosť kĺbov),
-zaisťuje efektívne riadenie vlastného tela,
-rozvíja cit pre tempo a rytmus,
-pomáha k estetickému pohybovému prejavu,
-ovplyvňuje charakterové a morálno-vôľové vlastnosti.

V súčasnosti realizujeme s deťmi z oblasti gymnastiky základné cvičenia 
a niektoré druhy akrobatických a rovnovážnych cvičení. Chceli by sme pristúpiť 
k náročnejším gymnastickým zostavám, ktoré však zohľadňujú vek a fyzické 
dispozície detí. Pri ich realizácii nám výrazne pomôže gymnastické náradie.

Prostredníctvom predkladaného projektu by sme chceli získať gymnastické 
náradie, ktoré je vhodné pre detskú gymnastiku v materských školách. Spĺňa 
kritériá bezpečnosti, univerzálnosti a praktickosti. Je vyrobené 
z vysokokvalitného a dlhotrvácneho povrchového materiálu s penovým jadrom 
u prvkov Airbaord so vzduchovým jadrom. Má nízku hmotnosť a nízku hlučnosť



pri cvičení. Je skvelou voľbou pre deti k tomu, aby nabrali skúsenosti pred 
cvičením na väčších a náročnejších gymnastických náradiach:

© Lichoběžníková švédska debna: skladá sa z troch rôznofarebných častí 
lichoběžníkového tvaru, ktoré sú napevno spojené upínadlami, ale môžu 
sa využívať aj oddelene, môžu byť pripojené k sebe a vytvoriť podlahový 
priestor.

© Detská kladina konická Rinogym: dĺžka 2m, skladá sa z dvoch
rôznofarebných častí s penovým jadrom. Je navrhnutá profesionálnymi 
gymnastickými trénermi v rámci EU. Rozvíja a modifikuje všetky 
koordinačné pohyby.

© Stojka U Rinogym: sada 2 ks, výška 60cm, šírka 60 cm, červená farba 
s penovým jadrom.

© Nafukovací odrazový mostík Airboard: disponuje úplne novým
zhotovením vhodným na rôzne typy podláh. Mostík má dve samostatné 
časti, ktoré sa nafukujú a tým sa nastaví aj pruženie. Umožňuje mladším 
a ľahším športovcom efektívnejšie sa odrážať. Je ľahko prenosný 
a zaberá málo miesta pri uskladnení. Rozmery 120 X 60 X 30 cm.

• Rozkladací klin Rinogym: s miernym náklonom. Má dve základné 
možnosti využitia - zložený klin (kváder), rozložený klin (naklonená 
rovina). Výška klinu v rozloženom stave je 30 cm.

• Nožná pumpa: určená pre prvky Airboard, má v sebe zabudovaný 
manometer na ideálne prispôsobenie tlaku. Má nízku hmotnosť.

Gymnastika sa bude realizovať v materskej škole: 
počasjednotlivých zložiek dňa v triedach a v telocvični materskej školy.
U menších detí to budú jednoduché gymnastické prvky u najstarších detí 
náročnejšie gymnastické zostavy s pomocou vyššie uvedeného gymnastického 
náradia. Chceme, aby deti prezentovali osvojené zručnosti a nové gymnastické 
náradie pred rodičmi na otvorených hodinách v jednotlivých triedach.

PROPAGAČNÁ A REKLAMNÁ ČINNOSŤ_________________________
Printové propagačné materiály pre rodičov a mimoškolské športové aktivity 

detí a otvorené hodiny v spolupráci s rodičmi. Zverejnenie článku o prínosoch 
cyklistiky pre deti na web sídle materskej školy s uvedením mena 
poskytovatele dotácie - Mesto Rožňava.



FINANČNÝ ROZPIS PREDBEŽNÝCH NÁKLADOV NA PROJEKT
•• , n’'/

p. č.
» ,

■ . 1 ’t

pruh výdavku:
.. . , ’ ■ ■ • '• ■ ' '

vlastné. • i•
zdroje■ ■

v€

dotácia ;■
z mesta

V €

spolu
v€

- ^
1. Lichoběžníková švédska debna 0,00 € 550,00 € 550,00€
2. Detská kladina Rinogym 0,00 € 270,00€ 270,00€
3. Stojka U Rinogym 0,00 € 230,00€ 230,00€
4. Nafukovací odrazový mostík 

Airboard
0,00 € 490,00€ 490,00€

5. Rozkladací klin Rynogym 370,00 € 0,00€ 370,00€
6. Nožná pumpa 20,00€ 20,00 40,00

SPOLU: 390,00 € 1560,00 € 1950,00 €

KOMENTÁR K FINANČNÉMU ROZPISU
Položky požadované z dotácie od mesta:
Lichoběžníková švédska debna...................
Detská kladina Rinogym...............................
Stojka U Rinogym................... .......................
Nafukovací odrazový mostík Airboard.......
Nožná pumpa.......... celková suma 40,00 €
Požadovaná suma z dotácie spolu...........

... 550,00 € 

... 270,00 € 
... 230,00 € 
... 490,00 €
....  20,00 €
1560,00 €

Položky z vlastných zdrojov:
Rozkladací klin Rinogym...................................................................... 370,00 €
Nožná pumpa.......... celková suma 40,00 €..........................................20,00 €
Suma z vlastných zdrojov spolu......................... ........................ 390,00 €

Náklady spolu 1950,00 €

ZHRNUTIE PROJEKTU, PRÍNOS PRE MESTO_______________________
Základy gymnastiky sú ideálnym odrazovým mostíkom pre ktorýkoľvek 

šport, alebo sa môžu využívať ako doplnkový šport.
V budúcom školskom roku 2022/2023 plánujeme výchovu a vzdelávanie 

našej materskej školy zamerať na pohybovú výchovu a športové aktivity detí. 
Pri plánovaní aktivít sa zameriame na tri základné piliere -detskú gymnastiku,



detskú atletiku a kolektívne športy.
Od cvičenia k sebadôvere. Prostredníctvom pohybových aktivít dáme deťom 

možnosť uvoľniť svoju energiu tým správnym smerom a hravou formou sa 
postupne naučia nové veci tak, aby využili túto etapu svojho vývoja čo možno 
najlepšie. Vytvoria sa u detí pevné a kvalitné základy, na ktorých budú môcť 
v budúcnosti stavať. Pravidelným cvičením prispejeme k zdravému vývinu detí, 
vytvoríme návyk na pohyb, ktorý prispeje k odbúravaniu sedavého spôsobu 
života.



Príloha č. l/b
Finančný rozpis predbežných nákladov na projekt / činnosť:

P.č. Druh výdavku:
vlastné 
zdroje 

v €

dotácia
z mesta

v€

spolu 
v €
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Príloha č. l/c

Písomné oznámenie o použití loga mesta na projekt resp. činnosť v roku 2022

V zmysle čl. 5 ods. 5 VZN mesta Rožňava o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich 
použití a ochrane, týmto oznamujeme použitie loga mesta Rožňava v roku 2022

Povinné údaje:
a/ meno a priezvisko/obchodné meno 
oznamovateľa

Zuzana Gríger Hroncová

b/- adresa/sídlo Kyjevská 2020/14, 048 01 Rožňava
telefónny a e-mailový kontakt 0903666341

zuzana.griger@gmail.com
c/ oblasť pôsobenia oznamovateľa (kultúra, 
šport...)

kultúra

d/ charakteristika aktivity Prezentovanie detskej gymnastiky v materskej 
škole zorganizovaním otvorených hodín pre 
rodičov, s využitím prvkov gymnastiky počas 
jednotlivých zložiek dňa v telocvični materskej 
školy.

e/ spôsob požitia (napr. umiestnenie...) Printové propagačné materiály pre rodičov 
v šatniach detí. Zverejnenie na facebookovej 
stránke MŠ, na webovom sídle MŠ, Edupage.

f/ obdobie použitia loga 04.-06.10.2022

mailto:zuzana.griger@gmail.com


Príloha č. l/d

Vyhlásenie o spôsobe propagácie poskytovateľa dotácie

Poskytovatel’ dotácie s logom mesta Rožňava sa bude propagovať nasledovne:

Printové propagačné materiály v šatniach detí. Zverejnenie na facebookovej stránke MS, na 
webovom sídle MS, Edupage.



Príloha č. l/e

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Vyhlasujem, že:

a/ nemáme záväzky voči mestu, mestským organizáciám,
b/ nemáme záväzky voči Finančnej správe SR, Úradu práce, sociálnych vecí a 

rodiny, sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam, 
c/ nie sme v úpadku, alebo platobne neschopní v zmysle zákona č 7/2005 Z. z. 

o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, nebol na nás vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia ani nie 
sme trestne stíhaní a nemáme právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie 
alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú 
z fondov Európskej únie.

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a presné.

Dátum podpis štatutárneho zástupcu



Príloha č. l/a

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava 
podľa čl. 3 ods. 2 písm. b)

ŽIADOSŤ
v v 2022o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava v roku.............

1. Žiadateľ
a/ obchodné meno resp. názov žiadateľa

CENTRUM OBNOVY PAMIATOK ROŽŇAVA

b/ Sídlo resp. presná adresa žiadateľa Záhradnícka 1788/1, 048 01 Rožňava

c/ Štatutárny zástupca: meno, priezvisko, 
titul, funkcia (predseda, prezident...)

Arpád Görgei / podpredseda združenia

d/ Číslo telefónu 0903 602 204

e/ e-mail coproznava@gmaiI.com

f/ Právna forma občianske združenie

g/IČO 53 422 112

h/DIČ ~
i/ Dátum registrácie 21.04.2021

j/ Bankové spojenie, číslo účtu IBAN
SK12 0900 0000 0051 7899 3620

2. Názov, podrobný popis projektu / činnosti 
a jeho prínos pre mesto

Vydanie informačných letákov o Kalvárii pre 
turistov, návštevníkov a Širokú verejnosť.

3. Miesto a čas konania Rožňava, máj 2022 - júl 2022

4. Spoluorganizátoři podujatia

5. Predpokladané náklady na účel /akcia, 
projekt, činnosť/, na ktorý je požadovaná 
dotácia

750,- e

6. Vlastné zdroje na akciu, projekt, činnosť 
(členské príspevky, sponzorské dary....)

200,-€

7. Výška požadovanej dotácie od mesta 550,-€

8. Počet členov klubu/organizácie, z toho 
počet detí a mládeže

4/0

r_^

/f

ô'//loä .c 7

29.03.2022

Dátum

Došlo diiit:

Č. spisu:

Pnlohy:

d. žžznniruj;

Áľpác
...................••
podpis štatutal'iífeh^áémpcu

mailto:coproznava@gmaiI.com


Príloha č. l/b
Finančný rozpis predbežných nákladov na projekt / činnosť:

P.č. Druh výdavku:
vlastné 
zdroje 

v €

dotácia
z mesta

v €

spolu
v€

1. Grafické spracovanie letákov 100,-€ 150,- € 250,-G

2. Tlač letákov ioor€ 400,- € 500,-G

*

SPOLU: 200,-€ 550,-G 750,-G



Príloha č. l/c

Písomné oznámenie o použití loga mesta na projekt resp. Činnosť v roku........

V zmysle čl. 5 ods. 5 VZN mesta Rožňava o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich
• * 9099použití a ochrane, týmto oznamujeme použitie loga mesta Rožňava v roku

Povinné údaje:
a/ meno a priezvisko/obchodné meno 
oznamovateľa

CENTRUM OBNOVY PAMIATOK ROŽŇAVA

b/ - adresa/sídlo Záhradnícka 1788/1, 048 01 Rožňava

telefónny a e-mailový kontakt 0907 465 430

c/ oblasť pôsobenia oznamovateľa (kultúra, 
šport...)

kultúra, cestovný ruch

d/ charakteristika aktivity tlač propagačných materiálov
e/spôsob požitia (napr. umiestnenie...) logo mesta Rožňava bude použité v letákoch
f/ obdobie použitia loga trvale

Príloha č. l/d

Vyhlásenie o spôsobe propagácie poskytovateľa dotácie

Poskytovatel’ dotácie s logom mesta Rožňava sa bude propagovať nasledovne:

Mesto Rožňava (logo mesta a slogan) budú zapracované v informačných letákoch ako hlavný partner, ktorý sa
-na-pripravovanej-internetovej'

stránke združenia.



Príloha 5. l/e

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Vyhlasujem, že:

a/ nemáme záväzky voči mestu, mestským organizáciám,
b/ nemáme záväzky voči Finančnej správe SR, Úradu práce, sociálnych vecí a 

rodiny, sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam, 
c/ nie sme v úpadku, alebo platobne neschopní v zmysle zákona č 7/2005 Z. z. 

o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, nebol na nás vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia ani nie 
sme trestne stíhaní a nemáme právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie 
alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú 
z fondov Európskej únie.

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a presné.

29.03.2022

é

Árpád Göi^

podpis štatutárneho ľáíDátum



Príloha č. l/a

VZN o podmienkach poslcytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava podľa
čl. 3 ods. 2 písm. b)

ŽIADOSŤ
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022

1. Žiadateľ OZ ZVONIVKA

a/ obchodné meno resp. názov žiadateľa OZ ZVONÍ VICA

b/ Sídlo resp. presná adresa žiadateľa Šafárikova 496/35, 048 01 Rožňava

c/ Štatutárny zástupca: meno, priezvisko, titul, 
funkcia (predseda, prezident...)

PaedDr. Silvia Haj dňová

d/ Číslo telefónu 0907 992 652
e/ e-mail hajsilvia@gmail.com
f/Právna forma ' . Občianske združenie
g/IČO 54418313
h/DIČ nemáme
i/ Dátum registrácie 01. 03.2022
j/ Bankové spojenie, číslo účtu IBAN Fio banka

SK1383300000000021219191

2. Názov, podrobný popis projektu / činnosti a 
jeho prínos pre mesto

OZ ZVONIVKA, so sídlom 
Šafárikova 496/35, Rožňava, zastúpené 
štatutárnym orgánom PaedDr. Silviou 
Hajdúovou, je novovzniknuté združenie, 
ktoré sa venuje tvorbe vlastného literárneho 
textu (poézii i próze), letory prezentuje širokej 
verejnosti nielen doma, ale i v rámci celého 
Slovenka.

Názov projektu: Dievča s obitými 
kolenami a chcela by som požiadať o podporu 
na vydanie debutovej básnickej zbierky. 
Jednotlivé básne boli ocenené na literárnych 
súťažiach Literárna Senica Ladislava 
Novomeského v roku 2019 i 2020 a na 
literárnej súťaži Gerbócova literárna Snina 
v roku 2021. K oceneným básňam patria aj 
báseň o Rožňave s názvom Moje rodisko a 
o našej knižnici s titulom Tajomstvo knižnice, 
ktoré som prezentovala na Poetickom

mailto:hajsilvia@gmail.com


nocturne literárneho združenia í

vydavateľstva PARS ARTEM Bratislava 
ktoré sa konalo v dňoch 27. 08. - 28. 08. 202: 
v Banskej Bystrici. Zbierka obsahuje 52 básni 
a je veľmi kladne hodnotená súčasnými 
autormi, ako sú Zuzana Kuglerová, Onde 
Kalamár a Anna Drevická.

Básnicím zbierku s podporou aj s 
logom mesta by som chcela vydať, pretože 
ako debutantka mám v tomto roku veľkú 
šancu reprezentovať túto tvorbu nielen na 
Slovensku ale i v Čechách.

Som vyštudovaná učiteľka, v 
súčasnosti na invalidnom dôchodku, môj 
zdravotný stav mi nedovoľuje vykonávať 
svoju profesiu. V budúcnosti združenie 
plánuje organizovanie akcií hlavne pre deti, 
kde budú prezentované aj autorské rozprávky 
jednotlivých členov združenia.

Vzhľadom na to, že začínajúcich 
autorov ministerstvo kultúry nepodporuje, 
dovolila som si požiadať o poskytnutie 
finančnej dotácie moje Mesto Rožňava.

3. Miesto a čas konania 01. 06.-31. 08.2022

4. Spoluorganizátoři podujatia Združenie PARS ARTEM

5. Predpokladané náldady na účel /akcia, 
projekt, činnosť/, na ktorý je požadovaná 
dotácia

2.800 €

6. Vlastné zdroje na akciu, projekt, činnosť 
(členské príspevky, sponzorské dary....)

/.
1.600 € h'i r

7. Výška požadovanej dotácie od mesta 1.200 € H-'i Ý

8. Počet členov klubu/organizácie, z toho 
počet detí a mládeže 11

: <
C

Rožňava 29.03.2022 ................................. ...................................
Dátum podpis štatutárneho zástupcu OZ ZVONÍ VICA



Príloha č. l/b
Finančný rozpis predbežných nákladov na projekt / činnosť:

P.č. Druh výdavku:
vlastné 
zdroje 

v €

dotácia
z mesta

v €

spolu 
v €

1. Celkový výdavok 
ore vydavateľstvo 
o od ľa predbežnej 
zmluvy

1300 € 1200 € 2500 €

2. Odmena 
ilustrátorovi za 
ilustráciu 
pripravovanej 
zbierky

300 € 0 300 €

SPOLU: 1600 € 1200 € 2800 €



Príloha č. l/c

PísoMffié oznámenie o použití loga mesta na projekt resp. činnosť v roku 2022

V zmysle čl. 5 ods. 5 VZN mesta Rožňava o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich 
použití a ochrane, týmto oznamujeme použitie loga Mesta Rožňava v roku 2022

Povinné údaje:
a/ meno a priezvísko/obchodné meno
oznamovateľa

OZ ZVONIVKA, v zastúpení štatutárnym 
zástupcom: PaedDr. Silvia Hajdúová

b/ - adresa/sídlo Šafárikova 496/35, 048 01 Rožňava

telefónny a e-mailový kontakt 0907992652

c/ oblasť pôsobenia oznamovateľa (kultúra, 
šport...)

literatúra

d/ charakteristika aktivity publikácia básnickej zbierky

e/ spôsob požitia (napr. umiestnenie...) priamo v knihe

f/ obdobie použitia loga po dobu predaja 1. výtlačku s nákladom 500 
kusov



Príloha č. l/d

Vyhlásenie o spôsobe propagácie poskytovateľa dotácie

Poskytovatel’ dotácie s logom mesta Rožňava sa bude propagovať nasledovne:

Propagácia poskytovateľa dotácie s logom mesta bude priamo súčasťou pripravovanej 
básnickej zbierky s výtlačkom v počte 500 kusov a bude súčasťou aj marketingovej kampane.



Príloha č. l/e

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Vyhlasujem, že:

a/ nemáme záväzky voči mestu, mestským organizáciám,
b/ nemáme záväzky voči Finančnej správe SR, Úradu práce, sociálnych vecí a 

rodiny, sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam, 
c/ nie sme v úpadku, alebo platobne neschopní v zmysle zálcona č 7/2005 Z. z. o 

konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení nielctorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, nebol na nás vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia ani nie 
sme trestne stíhaní a nemáme právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie 
alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z 
fondov Európskej únie.

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a presné.

29.03.2022

Dátum podpis štatutárneho zástupcu OZ ZVONIVKA



Príloha Č. 2 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava
podľa čl. 4 ods. 3 písm. b)

ŽIADOSŤ
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022

1. Žiadateľ
a/ obchodné meno resp. názov žiadateľa Občianske združenie JASANIMA

b/ Sídlo resp. presná adresa žiadateľa Špitálská č. 7, 048 01 Rožňava

c/ Štatutárny zástupca: meno, priezvisko, 
titul, funkcia (predseda, prezident...)

PliDr. Beáta Šlosárová, predseda OZ

d/ Číslo telefónu 0917/169832
e/ e-mail slosarovabeata@gmail.com
f/ Právna forma občianske zdiuženie
g/IČO 35573147
h/DIČ 2022559913
i/ Dátum registrácie 24.2.2006
j/ Bankové spojenie, číslo účtu IBAN VUB, a. s. Rožňava,

SK83 0200 0000 0022 1636 4451
2. Názov, podrobný popis projektu / čii 
a jeho prínos pre mesto

Ifeísfiý udicí íMíimra

Uosln díia: '/ ] -OB" W1 ('[/

Č. spisu: 0. záznamu:
ľn'loliy: Sptacovaleí: JVk?Oi{

mosti

í'

BOCCIA - turnaj priateľstva 2022

Boccia je netradičná hra s loptičkami, ktorá je 
nenáročná a umožňuje zažiť radosť z hry aj 
ľuďom, ktorí sa žiadnemu inému športu 
nemôžu venovať z dôvodu svojho 
zdravotného stavu, veku a diagnózy.
Boccia - turnaj priateľstva má za cieľ podporiť 
integráciu ľudí so zdravotným postihnutím, 
zdravých ľudí a chorých občanov našej 
komunity. Jeho úlohou je pomôcť rozvíjať 
schopnosti ľudí s hendikepom, chorých 
a zdravých ľudí. Úlohou boccia je zvyšovať 
koncentráciu zúčastnených. Boccia pomáha 
prekonávať bariéry a pomáha nadväzovať 
sociálne kontakty a nadobudnúť pocit 
samostatnosti.
Cieľom boccia turnaja priateľstva je 
spájať ľudí s hendikepom, zdravých ľudí 
a chorých pacientov príslušnej nemocnice. 
Akcie sa zúčastnia zdraví občania, zdravotne 
znevýhodnení z JASANIMA - DSS a z jej 
org. súčasti AMALIA - DSS, ako aj

mailto:slosarovabeata@gmail.com


z BARBORKY Rožňava, ďalej pacienti 
Psychiatrickej liečebne Plešivec a Rožňava.

Podujatie sa uskutoční v mesiaci jún 2022 
v závislosti od počasia a aktuálnej
pandemickej situácie.

Mesto Rožňava napomáha každoročne dostať 
do povedomia širšej verejnosti netradičný 
šport „boccia“.
Mesto Rožňava podporuje boccia turnaj už 
niekoľko rokov. Dáva do pozornosti 
ostatným občanom mesta, že mestu záleží na 
všetkých ľuďoch v meste bez ohľadu na ich 
postihnutie či sociálnu situáciu.

3. Miesto a čas konania Boccia ihrisko pri Nemocnici sv. Barbory 
Rožňava (prípade nepriaznivej pandemickej 
situácie ihrisko v areáli JASANIMA - DSS)

4. Spoluorganizátoři podujatia OZ JASANIMA
JASANIMA - DSS Rožňava 

Psychiatrická liečebňa Nemocnice sv. 
Barbory Rožňava

5. Predpokladané náklady na účel /akcia, 
projekt, činnosť/, na ktorý je požadovaná 
dotácia

430,- €

6. Vlastné zdroje na akciu, projekt, činnosť 
(členské príspevky, sponzorské dary....)

86,-€ loyň

7. Výška požadovanej dotácie od mesta 344,- €
8. počet členov klubu/organizácie, z toho 
počet detí a mládeže

40 zdravotne postihnutých a pacientov 
liečebne a 10 zdravých ľudí

Dátum

Občianske združenie
S t. í Í*, t m u

rY,0: 35 573 147 
/

.....................y"- . ....
Podpis a odtlačok pejHaťfty žiadateľa

(štatutárny zástupca)



Finančný rozpis predbežných nákladov na projekt / činnosť:

Rč.* •' • v- ' i1
* ! i

Druh výdavku:
vlastné 
zdroje 

v €

dotácia
z

mesta
v €

spolu 
v €

1. Občerstvenie pre účastníkov (pitný režim, bagety) 22,- 88,- 110,-

2. Kancelárske potreby (diplomy, zalievacia fólia) 4,- 16,- 20,-

3. Drobné ceny pre účastníkov 14,- 56,- 70,-

4. Sada boccia gúľ (2 ks x á 115,- €) 46,- 184,- 230,-

SPOLU: 86,- 344,- 430,-



Príloha č. l/c

Písomné oznámenie o použití loga mesta na projekt resp. činnosť v roku 2022

V zmysle čl. 5 ods. 5 VZN mesta Rožňava o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich 
použití a ochrane, týmto oznamujeme použitie loga mesta Rožňava v roku 2022

Povinné údaje:
a/ meno a priezvisko/obchodné meno 
oznamovateľa

JASANIMA
Občianske združenie

b/ - adresa/sídlo Rožňava, Špitálská č. 7
- telefónny a e-mailový kontakt 0917169832

c/ oblasť pôsobenia oznamovateľa (kultúra, 
šport...)

Sociálne služby

d/ charakteristika aktivity Športová súťaž zdravotne znevýhodnených
ľudí

e/ spôsob požitia (napr. umiestnenie...) Tlačivá spojené s propagáciou akcie, banner
f/ obdobie použitia loga 06/2022

Príloha č. l/d

Vyhlásenie o spôsobe propagácie poskytovateľa dotácie

Poskytovatel5 dotácie s logom mesta Rožňava sa bude propagovať nasledovne:

- webová stránka www.dssroznava.sk 
webová stránka mesta Rožňava

- tlačivá - pozvánky, diplomy

http://www.dssroznava.sk


Občianske združenie JASANIMA , Špitálská č. 7, 048 01 Rožňava

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Vyhlasujem, že:

a) uvedenú akciu a poskytovateľa dotácie - mesto Rožňava, spropagujeme na 
internetových webových stránkach Košického samosprávneho kraja, mesta Rožňava, 
zariadenia JASANIMA - DSS, ako aj webovej stránke Mesta Rožňava formou plagátu 
o organizovaní akcie a článku o úspešnosti akcie

b) propagácia mesta Rožňava, ako poskytovateľa dotácie, bude aj prostredníctvom 
pozvánky s priloženým logom poskytovateľa dotácie pre pozvané organizácie 
a zariadenia,

c) propagácia mesta Rožňava, ako poskytovateľa dotácie, bude aj na samotnej akcii 
prostredníctvom bannera s logom mesta.

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a presné.
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Príloha č. 4

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Vyhlasujem, že:

a) nemáme záväzky voči mestu, mestským organizáciám,

b) nemáme záväzky voči Finančnej správe SR, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 
sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam,

c) nie sme v úpadku, alebo platobne neschopní v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze 
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, nebol na nás vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia ani nie sme trestne stíhaní 
a nemáme právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest 
zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a presné.
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