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1. Zhrnutie a obsahové vyhodnotenie programu
Nadácia SPP od svojho vzniku prispieva k rozvoju a ochrane kultúrnych hodnôt. Veríme, že zachovanie
nášho kultúrneho dedičstva je jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú budúce generácie.
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Okrem záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok, ktoré Nadácii SPP podporuje v rámci
programu „Obnovme si svoj dom“, chceme pozornosť upriamiť aj na znovuobjavenie kultúrnych tradícií
regiónov Slovenska.
Grantový program Dedičstvo regiónov je zameraný na podporu kultúrnych tradícií v regiónoch s cieľom
zvyšovať kvalitu života obyvateľov v obciach a mestách, rozvíjať komunitný život, reagovať na aktuálne
potreby obcí, miest a regiónov a podporovať aktivity občanov.
V program podporuje rôzne aktivity a podujatia, ktoré vychádzajú z miestnych tradícií ako napr. voľnočasové kultúrne aktivity, pravidelné podujatia v obciach spojené so zvykmi, históriou, tradíciami,
zdokumentovanie miestnych tradícií a zvykov v podobe publikácie, alebo iné kultúrne aktivity
propagujúce tradičné miestne špecifiká atraktívnou (inovatívnou) formou.
Nadácia SPP vyčlenila na program Dedičstvo regiónov 70 000 €, maximálna výška podpory jedného
projektu bola 2 000 €. Tie bolo možné predložiť do 29. septembra 2010.
Vzhľadom na veľký počet a kvalitu predložených projektov navrhujeme navýšiť sumu a prerozdeliť spolu
100 000 eur.
Ciele programu
Zámerom programu je prispieť k zvýšeniu povedomia o význame miestnej kultúry pre regionálny rozvoj
a pre zvyšovanie kvality života obyvateľov.
Cieľom programu je podporiť rozvoj komunitného života v regiónoch, rozvoj zmysluplného
a hodnotného trávenia voľného času a rozvoj vzťahov v komunite, zachovávanie a rozvoj kultúry
v mestách a obciach, zvyšovanie informovanosti obyvateľov regiónov ako aj ich návštevníkov, rozvoj
regionálneho cestovného ruchu, vyzdvihovanie historicko-kultúrneho významu jednotlivých regiónov.
Tieto ciele chceme napĺňať podporou medzisektorovej spolupráce, aktívnou spoluprácou miestnych
samospráv, mimovládnych organizácií či verejnoprospešných a kultúrnych inštitúcií s iniciatívami
samotných obyvateľov, zapájaním občanov a dobrovoľníkov.
Oprávnení žiadatelia o podporu
O podporu sa mohli uchádzať:
• Kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.
• Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné
fondy
• Kultúrne a umelecké zoskupenia (s právnou subjektivitou): folklórne súbory, záujmové a umelecké
spolky, ochotnícke divadlá a pod.
• Obce a mestá - podmienkou bola aktívna spolupráca s ďalším subjektom (kultúrnou inštitúciou,
občianskym združením, spolkom, základnou umeleckou školou alebo školou) už pri predložení
projektu
Jeden subjekt mohol predložiť maximálne 1 projekt.
V programe mohli byť podporené projekty, ktoré spĺňali nasledujúce podmienky:
• aktivity projektu sú verejnoprospešné a prínosné pre širokú verejnosť
• zaujímavým spôsobom prispievajú k zviditeľneniu konkrétneho regiónu
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• projekt je prínosný najmä pre miestnu komunitu, prispejú k rozvoju komunitného života
• projekt vychádza z miestnych tradícií, je originálny a zaujímavý
• projekt podnieti aktívnu spoluprácu samosprávy, organizácií a miestnej komunity
Program nemal za cieľ podporiť nasledovné projekty
• rekonštrukcia a obnova kultúrnych pamiatok;
• budovanie infraštruktúry - plynofikácia obce, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, budovanie
chodníkov, osvetlenia a pod.;
• rekonštrukčné opravy budov a verejných priestorov (opravy striech, výmena okien, podlahy,
sociálnych zariadení a pod.);
• aktivity realizované v zahraničí;
• projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia, alebo zariadenia bez nadväzných aktivít;
• projekty prinášajúce úžitok len ich realizátorom; projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané;
projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním;
• zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb;
• projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, nie sú verejnoprospešného charakteru.
Časový harmonogram
11.8.2010
29.9.2010
30.9.2010 – 30.10.2010

Vyhlásenie programu
Uzávierka predkladania projektov
Hodnotenie projektov externou hodnotiacou komisiou
a Správnou radou Nadácie SPP

3.11.2010
4.11.2010 – 15.11.2010
15.11.2010 – 30.8.2011
30.9.2011

Zverejnenie výsledkov
Príprava a uzatváranie zmlúv s podporenými subjektmi
Realizácia podporených projektov
Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov

2. Medializácia programu

Pri príležitosti spustenia 1.ročníka nového
programu Dedičstvo regiónov sme zorganizovali
tlačovú besedu, kde sme mali možnosť
informovať o zameraní programu. Neformálne
stretnutie s novinármi sa uskutočnilo v chránenej
dielni Lepší svet v Bratislave dňa 12.augusta
2010. Zúčastnili sa ho zástupcovia 3 médií (TASR,
Metropola, Biskupické noviny).
V auguste a septembri 2010 sme spustili
informačnú kampaň k otvoreniu nového
grantového programu. V regionálnych Denníkoch
Korzár a Týždenníkoch MY sme zverejnili inzerciu,
ktorá mala za cieľ vtipne upozorniť verejnosť na
nový grantový program Nadácie SPP a odkázať
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ich na informácie na stránke nadácie. Po celom Slovensku sme tiež umiestnili 54 billboardov s rovnakým
sloganom Trochu života do tých tradícií. Mali povzbudiť ľudí k oživeniu tradícií vo svojom regióne.

Informácie o grantovom programe boli zverejnené na rôznych portáloch. Graf nižšie ukazuje mieru a
druhy médií, ktoré žiadatelie uviedli ako zdroj, z ktorého sa dozvedeli o grantovom programe Dedičstvo
regiónov.

3. Vyhodnotenie a prehľady projektov
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Do uzávierky 29. septembra 2010 žiadatelia predložili spolu 293 projektov, ktoré spolu žiadali sumu
536 423 Eur. Z nich 7 projektov nesplnilo základné podmienky grantového programu, preto neboli
zaradené do posudzovacieho procesu.
Posudzovaných bolo 286 projektov, ktoré spolu žiadali sumu 536 234,21 Eur. Rozdelené boli
rovnomerne podľa regiónov do piatich skupín.
Regionálna skupina
Regionálna skupina
Regionálna skupina
Regionálna skupina
Regionálna skupina

ZÁPAD
VÝCHOD
STRED
JUH
SEVER

55 projektov
59 projektov
56 projektov
58 projektov
58 projektov

Hodnotiaca komisia, ktorá projekty posudzovala, bola zložená z 10 odborníkov v tejto oblasti
so skúsenosťou s posudzovaním projektov. Rozdelená bola podľa regiónov.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mgr. Katarína Babčáková, Národné osvetové centrum, Ústav tradičnej kultúry
Mgr. Zuzana Duchová, PhD., Kultúrny kontakný bod, teoretička umenia
Mgr. Tomáš Mikolaj, Kysucké osvetové stredisko
Bc. Martina Ilavská, Komunitná nadácia Liptov
Mgr. Rastislav Král, Karpatská nadácia
Emília Pastirčíková, Komunitná nadácia Prešov
Šarlota Jeneiová, Regionálna rozvojá agentúra Južný región
Stanislav Štefan, Združenie rozvoja južného Zemplína
Lenka Brádňanská, Centrum pre filantropiu
Martina Paulíková, Nadácia Ekopolis

Každú z piatich skupín projektov posudzovali dvaja posudzovatelia z regiónu a 1 zástupkyňa Centra pre
filantropiu Mgr. Milica Danková a Mgr. Monika Lacková.
Suma určená na prerozdelenie bola 70 000 eur. Vzhľadom na veľký počet a kvalitu predložených
projektov sme navrhli a Správna rada schválila navýšiť sumu a prerozdeliť spolu 100 000 eur.
Hodnotiaca komisia navrhla a Správna rada schválila na podporu 80 projektov po celom Slovensku
v celkovej sume 100 000 eur.
Projekt občianskeho združenia Academia Istropolitana Nova „Láska k tradičnej kultúre ide aj cez
žalúdok“ sa združeniu nepodarilo zrealizovať, preto finančný príspevok vo výške 800 eur vrátili na účet
Nadácie SPP.
V období od novembra 2010 do konca septembra 2011 sa bolo zrealizovaných 79 projektov v celkovej
sume 99 200 eur.

Prehľad posudzovaných projektov
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Kraj

Posudzované Požadovaná
projekty
suma
banskobystrický
56
107 162,83 €
bratislavský
15
29 211,85 €
košický
46
86 182,80 €
nitriansky
34
64 023,00 €
prešovský
36
66 106,00 €
trenčiansky
26
46 188,23 €
trnavský
23
41 588,50 €
žilinský
50
95 771,00 €
SPOLU
286
536 234,21 €

Téma programu oslovila organizácie zo všetkých
regiónov Slovenska.
Najviac - pätinu posudzovaných projektov (56)
tvorili žiadatelia z banskobystrického kraja,
zo žilinského kraja (50) a z košického kraja (46).
Najmenej
zastúpené
boli
kraje
trnavský
s 23 posudzovanými projektmi a bratislavský
s 15 posudzovanými projektmi.

Prehľad realizovaných projektov

Kraj
banskobystrický
bratislavský
košický
nitriansky
prešovský
trenčiansky
trnavský
žilinský
SPOLU

Realizované
projekty
13
5
11
7
15
12
6
10
79

Podporená
suma
20 000 €
5 100 €
15 500 €
9 100 €
19 820 €
9 500 €
6 100 €
14 080 €
99 200 €

Projekty podporené v programe Dedičstvo regiónov
sa realizovali vo všetkých krajoch Slovenska.
Najviac - pätina podporených projektov (15) sa
realizovala v Prešovskom kraji. Druhým
najúspešnejším krajom v realizácii projektov bol
Banskobystrický kraj (13), tretím Trenčiansky kraj
(12).
Najmenej projektov bolo podporených
a realizovaných v Nitrianskom kraji (7), Trnavkom
(6) a Bratislavskom kraji (5).
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Právna forma podporených žiadateľov
Viac ako polovicu podporených žiadateľov tvorili
organizácie tretieho sektora:
45 občianskych
združení, 7 neziskových organizácií, 1 nadácia, 1
záujmové
združenie
právnických
osôb.
Projekty realizovalo 16 miest a obcí a 7
príspevkových organizácií zriadených vyššími
územnými
celkami.
Podporené boli aj 2 cirkevné zbory.

Právna forma podporených žiadateľov
cirkevný zbor
nadácia
nezisková organizácia
občianske združenie
príspevková organizácia
samospráva
záujmové združenie právnických osôb
SPOLU

Počet
2
1
7
45
7
16
1
79

Prehľad realizovaných aktivít a oblastí podpory
Najviac realizovaných aktivít (24) malo formu kultúrnych podujatí prezentujúcich tradície, zvyky
regiónu. Išlo o rôzne verejné podujatia obecných slávností, dní pripomínajúcich si významné udalosti
v kalendári (Svätojánska noc, Veľkonočné, Vianočné sviatky, dožinky...).
Rovnako zastúpené boli aktivity (24) dokumentujúce históriu, zvyky či tradície daného regiónu.
Podporené organizácie vydali rôzne publikácie s historickými fotografiami, spevníky, slovníky nárečia,
zhotovili informačné tabule o histórii a dedičstve konkrétnych oblastí, receptáry tradičných jedál. Každej
dokumentačnej aktivite predchádzal aktívny zber informácií a materiálov medzi miestnym
obyvateľstvom.
Kurzy tradičných remesiel (11) učili účastníkov hrnčiarstvu, košikárstvu, paličkovaniu, práci s tkáčskymi
stavmi a iným ľudovým remeslám.
Rovnaký počet projektov (8) tvorilo aktivity spojené s folklórom (folklórne slávnosti, zachovanie
ľudového odevu...) a výstavy prezentujúce tradície regiónu. Galérie a múzeá ponúkli verejnosti výstavu
drotárstva, dobových fotografií, remeselníckych náradí...
4 projekty sa venovali obnove alebo zachovaniu ochotníckeho divadla, ktoré do činnosti zapája
miestnych ľudí a pripravuje divadelné predstavenia pre verejnosť.
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oblasti podpory
Počet
aktivity spojené s folklórom
8
dokumentácia histórie, zvykov, tradícií
24
kultúrne podujatia prezentujúce tradície regiónu
24
kurzy tradičných remesiel
11
ochotnícke divadlo
4
výstavy spojené s tradíciami regiónu
8
SPOLU
79

Podporená suma
10 300 €
30 140 €
30 040 €
13 020 €
4 500 €
11 200 €
99 200 €

4. Realizované projekty

Oravská galéria v Dolnom Kubíne pri
príležitosti 45. výročia svojho založenia
a 15. výročia úmrtia insitného rezbára
Štefana Siváňa 10.decembra 2010
otvorila novú stálu expozíciu Štefana
Siváňa. K výstave galéria vydala aj 25stranový sprievodný katalóg, ktorý
predstavuje sochára a jeho celoživotné
dielo. Za prvých 6 mesiacov expozíciu
videlo viac ako 2000 návštevníkov,
pričom 1500 tvorili detí z miestnych
a regionálnych škôl. Sprievodnými
aktivitami sú aj lektorské prehliadky a
výtvarné dielne pre verejnosť.
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Ipeľské
kultúrne
a
turistické
združenie
v pohraničnej
Salke
ponúklo
v miestnom
pamätnom dome týždeň intenzívnej práce
a skúšania si remeselníckych techník. Remeselnícky
pobytový tábor umožnil deťom naučiť sa až 13
druhom remesiel. Zúčastnilo sa ho 30 detí, pod
dohľadom remeselníckych lektorov si vyskúšali
výrobu kožených opaskov, bábik zo šúpolia,
preletenie prútených košíkov... Tiež sa naučili
obsluhovať tkáčske krosná a vyrobiť tkaný koberec
či tašku. Každý deň pod vedením remeselníka
spoločne vyrezávali drevený totem z obrovského
kusu dreveného pňa, ktorý neskôr našiel svoje miesto na dvore pamätného domu.
Regionálne osvetové stredisko Trebišov v rámci
projektu „Život na vidieku“ realizovalo viacero
aktivít. Verejnosť si mohla pozrieť prehliadku
ľudových tradícií prostredníctvom dramatickej
tvorivosti a ochotníckeho divadla. Súčasťou
programu bolo aj obrazová projekcia z histórie
Trebišova a prvkov vidieckej ľudovej kultúry architektúry, bývania, odievania. Sprievodný
vzdelávací seminár zase predstavil Využívanie
zvykoslovných prvkov v dramatickom diele,
zúčastnilo sa ho 12 ľudí. V budúcnosti stredisko
plánuje aktivity zopakovať a rozšíriť ich o remeslá, výstavu poľnohospodárskych strojov a ručných prác.
„Kendické kapustové slávnosti“, ktoré pripravilo OZ
Etudy Média Art obnovili tradície, ktoré boli
v minulosti v Kendiciach úzko späté s pestovanim
kapusty. Kapusta bola kedysi významným zdrojom
obživy, dodnes je známy Kendický kapustový šalát.
Slávnosti sa začali zahájením zberu kapusty
na Slovensku. Súťaž o najlepšie kapustové jedlo
zaujala verejnosť, návštevníci mali možnosť
ochutnať a ohodnotiť jedlá z kapusty.

Cieľom projektu OZ Dedinka "...Aby staré príbehy ožili..."
bolo zozbierať a knižne vydať zbierku povestí, legiend a
starých príbehov z regiónu rozprestierajúceho sa v údolí
Hornádu od Kostolian po Ružín. Povesti Hornádskej
doliny doplnili ilustrácie študentky umeleckej školyKniha
sa následne prezentovala po jednotlivých obciach
regiónu.
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5. Finančné vyúčtovanie podporených projektov
Maximálna výška podpory jednej organizácie bola 2 000 eur, 8 podporených subjektov získalo plnú
sumu. Ostatné organizácie získali znížený grant od 1 900 eur do 300 eur.
Finančný dar bol organizáciám podporeným poskytnutý v plnej sume. Po podpise darovacej zmluvy sme
na bankové účty podporených poukázali plné výšky podpory.
Zrealizovaných bolo 79 projektov zo 80 podporených.
Projekt občianskeho združenia Academia Istropolitana Nova „Láska k tradičnej kultúre ide aj cez
žalúdok“ sa združeniu nepodarilo zrealizovať, nakoľko nezískali dostatočnú výšku finančnej podpory
z iných zdrojov, čo im zamedzilo vydanie receptáru. Finančný príspevok vo výške 800 eur vrátili na účet
Nadácie SPP.
Ostatných 79 podporených subjektov úspešne zrealizovalo naplánované aktivity a do termínu
stanoveného v zmluve 30.septembra 2011 predložili záverečnú obsahovú aj finančnú správu.
Počas realizácie projektov sme realizovali aj monitorovacie návštevy priamo v podporených
organizáciách. Osobné stretnutia s realizátormi projektov nám umožnili spoznať tradície regiónov a
vidieť rôzne spôsoby ich priblíženia verejnosti. Navštívili sme spolu 11 podporených subjektov.
Zoznam 79 podporených projektov s anotáciou a správou o realizácií projektov sa nachádza v Prílohe č. 2
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Príloha č. 1: Zoznam 79 podporených subjektov v programe Dedičstvo regiónov 2010 v celkovej sume 98 200 €
číslo Predkladateľ

1

2

3

Občianské združenie
OPPIDUM

Jednota dôchodcov na
Slovensku - Okresná
organizácia Prievidza

Občianske združenie
LOKÁL PATRIOTOV
Považská Bystrica

Názov projektu

Jarmok tradičných
remesiel

DiFo - Digitálny
fotoarchív obce Poruba

Výstava "Dobrou prácou
ku blahu dediny
Podskalie 2."

Miesto
realizácie

Stará
Ľubovňa

Poruba

Podskalie

Podporená
suma

2 000 €

5

"Hričovské Patorále
2011"

Občianské združenie
FORGACH de GHYMES

Slávnosť u grófa
Forgácha

Dolný Hričov

Jelenec
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Cieľom Jarmoku tradičných remesiel bolo vyzdvihnúť tradície a
prezentácia remesiel na verejnosti počas konania sa podujatia. 40
remeselníkov z regiónu prezentovalo svoje remeslo, počas jarmoku
sa hralo aj divadlo.

900 €

Cieľom projektu DiFo - Digitálny fotoarchív obce Poruba je
zachovanie vzácnych fotografii, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
histórie a kultúrneho dedičstva obce. Staré fotografie sa
zdigitalizovali a zverejnili na webe v online archíve.

800 €

Počas projektu sa zozbieralo 500 fotografií a diktafónom boli
nahrávané spomienky starých obyvateľov dediny Podskaliie, ktoré sa
následne prepísali a umiestnili pod fotografie s podtitulom výstavy
Premeny v čase. Návštevnosť výstavy bola nad očakávania, zúčastnili
sa jej nielen obyvatelia dediny, ale aj hostia zo širokého okolia.
Návštevníci si pochvaľovali nielen výstavu, ale aj bohatý sprievodný
program, ako napr. poľovnícky guláš na záver.

1 000 €

Po 7. krát sa konali Hričovské Pastorále, prezentácie ovčiarských
tradícií Severozápadného Slovenska, s ukážkami výroby salašníckych
výrobkov, robených tradičným spôsobom, prezentáciou ľudových
remesiel spojených s ovčiarstvom, neoficiálnych majstrovstiev
Slovenska v strihaní oviec na čas s účasťou strihačov zo Slovenska,
Čiech a Poľska, varením bryndzocých halušiek a iných tradičných
jedál z regiónu, súťaží pre návštevníkov - plieskanie bičom, zapletanie
korbáčikov, súťaž o najlepší syrový výrobok.

1 300 €

Slávnosť sa konala 30.7.2011 výstupom na hrad Gýmeš. Po skončení
omše program pokračoval vystúpením folklórnych skupín. Slávnosť
ukončil koncert dobového súboru.

4
Obecný úrad Dolný
Hričov

Záverečná správa z projektu
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6

7

KORAVA - Poddunajské
združenie pre rozvoj
vidieka a kultúry

Dielňa a kuchyňa
starých rodičov

Dobrovoľná požiarna
ochrana - Okresný výbor
Prešov

Obnova a zachovanie
histórie hasičstva v
šarišskom regióne

8

9

10

Názov projektu

UĽUV PLUS TRNAVA, n.o.

"Škola trnavských
remesiel"

Občianské združenie
DEDINKA

"...Aby staré príbehy
ožili..." (Vydanie
publikácie Povesti
Hornádskej doliny)

Oravská galéria v
Dolnom Kubíne

Príprava novej stálej
expozície a vydania
sprevodcu "Štefan Siváň
- rezbár z Oravy"

Miesto
realizácie

Kravany nad
Dunajom

okres Prešov

Trnava

Mikroregion
Ružín

Dolný Kubín

Podporená
suma

1 500 €

Projekt sa realizoval formou kurzu, prostredníctvom tvorivých dielní
počas víkendov, zameraných na ľudové remeslá alebo na
gastronómiu. Návštevníci prišli z celého regiónu, aby si osvojili
praktiky jednotlivých remesiel.

1 000 €

Cieľom projektu bola obnova a zachovanie tradícií v oblasti hasičstva.
Projekt pozostával z viacerých podujatí a súťaží, ktoré sa zamerali
hlavne na deti a mládež.

1 000 €

Vďaka projektu sa realizovala škola remesiel, ktorá prebiehala
formou tvorivých dielní, prednášok a výstav umeleckých prác.
Hlavným cieľom bolo priblížiť a oživiť pôvodné spôsoby výroby
úžitkových predmetov trnavského regiónu mladej generácii.

1 000 €

Cieľom projektu bolo zozbierať a knižne vydať zbierku povestí,
legiend a starých príbehov z regiónu rozprestierajúceho sa v údolí
Hornádu. Kniha sa následne prezentovala po jednotlivých obciach
regiónu.

1 400 €

Nová stála expozícia Štefana Siváňa bola otvorená 10.decembra 2010
a k nej vydaný 25-stranový sprievodný katalóg, ktorý predstavuje
sochára a jeho vystavené dielo. Za prvých 6 mesiacov expozícii videlo
2023 návštevníkov, z toho 1500 detí. Sprievodnými aktivitami sú aj
lektorské prehliadky, výtvarné dielne.

1 000 €

Projekt Život na vidieku bol prehliadkou ľudových tradícií
prostredníctvom dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla.
Súčasťou programu bolo aj obrazová projekcia z histórie Trebišova a
prvkov vidieckej ľudovej kultúry - architektúry, bývania, odievania.
Sprievodného vzdelávacieho semináru Využívanie zvykoslovných
prvkov v dramatickom diele sa zúčastnilo 12 ľudí. V budúcnosti
plánujú aktivity zopakovať a doplniť ich o remeslá.

11
Regionálne osvetové
stredisko Trebišov

Život na vidieku

Trebišov
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12
Krasturist občianské
združenie

Názov projektu
Oživenie remesiel
vinárstva - ovocinárstva,
oživenie a uchovanie
miestnych zvykov,
tradícií a pôvodných
remesiel v kraji pod
Soroškou

Miesto
realizácie

Obce pod
Soroškou

Podporená
suma

1 500 €

Organizácii sa podarilo vydať krátku publikáciu o histórii vinárstva,
ovocinárstva a remesiel na Turnianskej vínnej ceste. Miestnych
vinárov, remeselníkov a zaujímavé osobnosti združili do GemerskoTurnianskeho rádu rytierov vín sv.Urbana. Slávnostná prísaha
rytierov sa uskutočnila v stredovekej historickej pivnici. Zorganizovali
otvorenie turistickej sezóny v SLovenskom krase so súťažou vo varení
Halászlé a stretnutie starostov obcí s názvom Hrušov.

2 000 €

Cieľom projektu bolo zachrániť miestne dedičstvo a špecifickú
miestnu kultúru prostredníctvom stretnutí, rozhovorov a najmä
spoločného pečenia koláčov. Pečenie viedli skúsené gazdiné, ktoré
tiež rozprávali o starých zvykoch počas roka v minulosti.

1 000 €

V Súvislosti s prípravou osláv 55. výročia založenia folklórneho
súboru Slnečnica - Sunečník Gajary sa vyrobili pre členov súboru
chýbajúce čižmy, pantofle a krpce.

1 000 €

Základným cieľom projektu bolo vytvorenie divadelného
predstavenia v pôvodnom zemplínskom dialekte, do ktorého sa
zapojili miestni občania. Predstavenie "Džvirata na deskoch, abo jak
nacvičic divadlo na dzedzine..." získalo cenu na festivale Európskeho
humoru a satiry Kremnické gagy 2011 za "Objav roka 2011".

700 €

Podujatie Svätojurské tradície sa konalo 16.apríla 2011. Tradičné
zvyky svätého Juraja sa konali na netradičnom mieste - na
pasienkoch nad mestom za veľkej účasti divákov. Vystúpili folklórne
súbory, účastníci vili vence, večer Dobrovoľný hasičský zbor pripravil
vatru - pálenie Ďura. V budúcom roku plánuje mesto prizvať folklórne
súbory s repertoárom spojeným s Jurajom.

13

14

Združenie Slatinka

Spomienky na koláče

Združenie priateľov
folklóru - Folklórny súbor
Slnečnica-Sunečník

Podpora kultúrnych
tradícií v regióne

15
Obec Kladzany

Ako nacvičiť divadlo na
dedine..

Slatinka,
Zvolen

Gajary

Kladzany

16
Mesto Dubnica nad
Váhom

Svätojurské tradície

Dubnica nad
Váhom
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Názov projektu

17

Zborník svadobného
zvykoslovia Poník - Teraz
vieme, že je naša

Občianske združenie
"Ponickje deti"

Miesto
realizácie

Podporená
suma

1 270 €

V rámci realizácie projektu bola oslovená staršia generácia
obyvateľov obce, ktorí svojím rozprávaním priblížili svadobné zvyky v
minulosti a pomohli vybrať fotografie a piesne do zborníka. Piesne
boli prepísané do notovej a textovej podoby v tlačenom zborníku.

1 000 €

Od apríla 2011 bola v LKS nainštalovaná výstava folklórnych
kostýmov a ich súčiastok z Horného, Stredného a Dolného Liptova, v
rámci nej bola premietaná prezentácia o histórii odievania v regióne
a priebežne organizované prednášky k rôznym témam. Výstavu
navštívilo cca 300 návštevníkov, aj žiaci základných a stredných škôl.
Tvorivé dielne boli otvorené pre verejnosť, vyskúšali si techniku
mokrého plstenia a paličkovanie čipky.

Dolný Štál

1 500 €

Počas dňa Dolnoštálskych pagáčíkov sa okrem ponúkania vyše 20
druhov pagáčikov a gulášu, otvorila výstava o bohatstvách Žitného
ostrova. V dedinskom múzeu si mohli záujemcovia pozrieť starožitnú
kuchyňu, izbu a hospodársku miestnosť. Deti si mohli vyskúšať
hrnčiarstvo, tkáčstvo, či rezbárstvo a na pódiu vystúpili rôzne
spevácke a tanečné súbory

Chorváty

1 500 €

Cieľom projektu bolo postavenie tradičnej piecky a sušičky a
vytvorenie interaktívneho múzea remesiel.

2 000 €

Projektom sa vytvorili podmienky na aktívnejšiu spoluprácu
folklórnych súborov v regióne s cieľom ich propagácie, zároveň
vytvoriť trvaloudržateľnú prezentáciu ľudových tradícií a zaviedla sa
tradícia organizovania nového kultúrneho podujatia v regióne

Poniky

18
Liptovské kultúrne
stredisko

Dedičstvo predkov
Liptova

Liptovský
Mikuláš

19
ECORI - občianske
združenie

20

21

22

Deň dolnoštálskych
pagáčikov

Obec Chorváty

Folklórny súbor Jazero
Rožkovany

Hej, v Rožkovjanoch na
valaľe

Bojnický skrášľovací
spolok

Obnovenie ľudových
tradícií "Veľkonočné
vítanie jari v Bojniciach"

Záverečná správa z projektu

Rožkovany

Bojnice

Programová a finančná hodnotiaca správa Dedičstvo regiónov 2010

700 €

V Bojniciach v spolupráci s Centrom voľného času zorganizovali
remeselné dielne "veľkonočné vítanie jari", kde si rodiny s deťmi
pripomenuli jarné ľudové tradície. V budúcich rokoch plánujú v
tradícii dielní pokračovať.
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Názov projektu

Miesto
realizácie

Podporená
suma

1 500 €

Počas svätojánskej noci sa v priestoroch Klubu Padláš uskutočnila
akcia, ktorá znovu oživila svätojánske zvyky. Súčasťou bola výstava
fotografií miestneho fotografa, dokumentovala život na lazoch v
Podpoľaní. Prednáška Liečivé byliny a čaje prezentovala dlhoročné
skúsenosti s pestovaním a zberom byliniek. Počas workshopu
Tradičné chute Podpoľania účastníci z lokálnych výrobkov pripravili
tradičné podpolianske jedlá. Deň bol ukončený koncertom Mágia v
piesňach, hudobníci oboznámili ľudí s výrobou hudobných nástrojov
a zvykmi súvisiacich so svätojánskou nocou.

2 000 €

Cieľom projektu bolo pripraviť publikáciu, ktorá zachytáva zvyky a
tradície, ako aj pesničkový repertoár goralských piesni. Do projektu
sa zapojili starší aj mladší obyvatelia obce.

1 000 €

Cieľom projektu bolo odprezentovať ľudové remeslá v rámci 5.
ročníka Hier na Kamenickom hrade. Verejnosti boli predstavené
aspoň niektoré z každodenných a typických činností bežného
remeselníka v slovenskej dedine.

23

24

K klub padláš

Noc, čo má čarovnú moc

Obec Oravská Polhora

Ozveny minulosti vo
zvykoch a tradíciách
regiónu

Detva

Oravská
Polhora

25
Stredovené remeslá a
Hry na hrade Kamenica

Obec
Kamenica

Mesto Spišská Stará Ves

Odkaz budúcnosti

Spišská Stará
Ves a
zamagurské
obce

Obec Janík

Posilnenie odkazu
tradičných vianočných
zvykov v obciach Údolia
Bodvy

Združenie Kamenná veža

26

27

Záverečná správa z projektu

900 €

Cieľom projektu bolo vytvoriť interaktívny literárny set: Krátke
informatórium nárečia a zvykoslovia goralského - ako dobový odkaz
pre budúce generácie a textovú časť: výber slov zo Slovníka
goralského nárečia.
Úzkou spoluprácou so ženským spevokolom a detskou folklórnou
skupinou sa projekt snažil prepojiť folkloristov s cieľom vzájomného
posilnenia odkazu tradičných vianočných zvykov.

Údolia Bodvy

Programová a finančná hodnotiaca správa Dedičstvo regiónov 2010

1 500 €
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Názov projektu

Miesto
realizácie

Podporená
suma

28
Občianske združenie
Poza školu

29

Prešovský hudobný
spolok - SÚZVUK

Omšenie
Nahrávka ľudových
piesní z regiónu Šariš na
CD nosič v spolupráci s
FS Šarišan

1 000 €

Ako to bolo? Alebo ako
to bude.....

Prešov

1 400 €

1 500 €

Ochotnícke divadlo v Lupoči po rokoch obnovili svoju tradíciu. Herci ochotníci naštudovali hru od Ferka Urbánka - Strašidlo. Medzi
hercami bola mládež vo veku 13-30 rokov. Premiéra hry mala úspech
a súbor je pozvaný hrať aj do okolitých obcí.

Lupoč

1 600 €

Počas realizácie projektu sa uskutočnila vernisáž, kde občianske
združenie Kolovrátok prezentovalo svoju tvorbu rozprávkových
postavičiek, divadelných bábok, ilistrácií a divadelných predstavení.
Vernisáž bola spojená aj so sprievodnými podujatiami, kde si deti
mohli vyrobiť vlastnú bábku, čítali sa rozprávky a realizovali sa
divadelné predstavenia rozprávok.

31
Občianske združenie
Kolovrátok

32

Podtatranské múzeum v
Poprade

Rozprávky nás spájajú

Modrotlačiarská dielňa
Elemíra Montška z
Hranovnice

V období pred a počas vianoc zorganizovalo združenie 5 tvorivých
dielní. Vyrábali vianočné ozdoby a predmety, sviečky a vence,
medovníky, pripavovali vianočné predstavenie. Starších obyvateľov
obce deti potešili koledovaním a vystúpením Živý Betlehem. Na
mikulášskom jarmoku sa predstavili všetky organizácie pracujúce v
Omšení, zorganizovali aj fašiangové stretnutie v maskách s
ochutnávkou fašiangových jedál.
Cieľom projektu bolo zozbierať nový piesňový materiál v regióne
Šariš a vydať nové CD s ľudovými piesňami z regiónu.

30
Obec Lupoč

Záverečná správa z projektu

Hriňová

Poprad
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920 €

Projekt začal 15.5.2011 (Noc múzeí a galérií), kedy okrem iných
atrakcií boli pre verejnosť sprístupnené tvorivé dielne, kde mali
návštevníci možnosť vyrobiť svoju vlastnú modrotlač. Súčasťou
projektu bola aj interaktívna prednáška pre žiakov ZŠ a SŠ.
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33

Slovenský zväz
záhradkárov

34
ANNOGALLERY

Názov projektu

III. Obidský vinný festival
- spolu za tradíciami

Tvorivé dielne s hlinou
ANNOGALLERY OPEN
AIR

Miesto
realizácie

Obid

Poprad

Podporená
suma

1 000 €

Cieľom projektu bolo zorganizovanie vinného festivalu v obci Obid,
ktorého sa zúčastnili vinári z rôznych dedín na Slovensku. Pre
návštevníkov boli pripravené sprievodné podujatia.

2 000 €

Nosnou časťou otvoreného keramického podujatia boli keramické
tvorivé dielne, kde mala verejnosť možnosť spoznať a vyskúšať si
základné postupy práce s hlinou modelovania z voľnej ruky, ako aj
tradičný spôsob výroby keramiky na hrnčiarskom kruhu. Vytvorené
diela boli následne vypálené priamo na podujatí.

1 000 €

V obci Igram sa konal už 15. ročník festivalu Igramské obyčaje,
festival ľudových súborov a dychovej hudby. Pre návštevníkov bolo
pripravené občerstvenie a sprievodný program.

1 000 €

Cieľom projektu bolo vydať Krátky slovník nárečia slovenského keresturského, ktorý slúži pri zachovávaní tradícií pre súčasnú aj
budúce generácie. Jeho obsahom je nárečový slovník a príslovia a
porekadlá z obce Zemplínska Teplica.

1 200 €

Zámerom projektu bolo oživiť tradície rôznorodých remesiel v obci
Kamenný Most, podporiť zmysluplné využívanie voľného času detí,
mládeže i dospelých v obci. Vzniknutými dielami sa skrášlil spoločný
priestor verejneho detského ihriska.

2 000 €

účastníci súboru sa zúčastnili viacerých akcií v originálnych
mútniacko-goralských krojoch. Seniori sa tešili, že si mohli
pospomínať na mladšie časy. Milo prekvapil záujem mládeže, ktorý
chcú pracovať a učiť sa o ľudových tradíciách obce.

35
Obec Igram

Igramské obyčaje

Obec Zemplínska Teplica

Krátky slovník nárečia
slovenského keresturského zo
Zemplínskej Teplice

36

37

LIMES-ANAVUM
regionálne vlastivedné
združenie

Rezbárske sympózium
Kamenný Most

Igram

Zemplínska
Teplica

Kamenný
Most

38
Občianske združenie
Život - Nádej

Šat a zvyky
mútnianských predkov

Mútne
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Názov projektu

39

Oživenie tradície výroby
ručného papiera v obci
Drienovec

40

41

Tvorivý dom na vidieku,
n.o.

Občianske združenie
SAPIO

Kameň a drevo v
remesle a umení

Združenie obcí hornej
Torysy

Vydanie knihy "Remeslá
- domáce výroby tradičné roboty na
hornej Toryse"

42
Etudy Média Art o.z.

43

Múzeum Spiša v Spišskej
Novej Vsi

Kendické kapustové
slávnosti

GALAfest

Miesto
realizácie

Drienovec

Miklušovce

Lipany,
Krivany

Kendice

Markušovce

Podporená
suma

1 500 €

Vďaka projektu sa podarilo vytvoriť interaktívnu expozíciu histórie a
tradície výroby ručného papiera v obci Drienovec. Expozícia sa stala
súčasťou existujúceho malého vidieckého múzea remesiel v
priestoroch Tvorivého domu na vidieku "Veci a vecičky".

1 000 €

Zámerom projektu bolo pripomenúť obyvateľom aj návštevníkom
Miklušovce tradíciu ťažby kameňa a dreva ako remesiel významných
pre obec. Vytvorila sa galéria z dreva a kameňa.
Projektom sa podarilo vydať knihu autora Jána Lazoríka, ktorá
zachováva v písomnej podobe časť obrovského kultúrneho dedičstva
Šariša týkajúcu sa remesiel a domácej výroby.

1 600 €

1 000 €

Projekt bol zameraný na spomienku a obnovu tradícií, ktoré boli v
minulosti v Kendiciach úzko späté s pestovanim kapusty. Projekt sa
začal zahájení, zberu kapusty na Slovensku za účasti starostu. Počas
súťaže o najlepšie kapustové jedlo mali návštevníci možnosť
ochutnať a ohodnotiť jednotlivé jedlá z kapusty

1 600 €

Prostredníctvom realizácie festivalu hudby a remesiel GALAfest a
niekoľkých ďalších sprievodných podujatí bolo realizované vytvorenie
spojenia šľachtických a ľudových tradícií. V rámci kultúrneho
programu sa predstavili remeselníci či folklórne skupiny.

1 500 €

Počas projektu sa realizoval zber historických fotografiíí a pohľadníc,
z ktorých sa vytvorili veľkoplošné panely Podoby mesta, umiestnené
v centre námestia. Tiež sa realizovali fotografické workshopy a
formou súťaže sa vybrali fotografie na vystavovanie.

44
Mestské kultúrne
stredisko v Brezne

Podoby Brezna

Brezno
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45

46

47

Názov projektu

Miesto
realizácie

Publikácia s názvom
Zabudnuté letné sídlo
Márie Terézie

Moravský Sv.
Ján

Združenie vidieckeho
turizmu Zádiel

Povesti o Zádieli

Zádiel, Háj,
Hačava a
Bôrka

Ipeľské kultúrne a
turistické združenie

Spájajú nás tradície oživenie remeselníckej
činosti v obci Salka

Občianske združenie
90871.sk

Salka

Podporená
suma

600 €

49

50

Refresh: mladé divadlo v
Bátovciach

Obec Liptovská Teplička

Zachovajme nárečie
budúcim generáciám

Partnerstvo pre Horné
Záhorie, o.z.

Sprievodca regiónom
horného Záhoria

Bátovce

Liptovská
Teplička

Skalica
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Cieľom projektu bolo vydanie publikácie o kaštieli v Moravskom Sv.
Jáne, pod názvom "Zabudnuté letné sídlo Márie Terézie"., aby táto
pamiatka nezostala v zabudnutí.
V rámci projektu sa vydala publikácia, ktorá pomohla oživiť a
zachovať tradičné bájky a povesti z oblasti Zádielskej doliny.

1 500 €

1 500 €

Cieľom projektu bolo oživenie remeselníckej činnosti v obci Salka
formou pravidelnýh remeselníckych činností, aby staré remeslá
predkov nevymizli. Išlo hlavne o tkanie kobercov, viazanie lana, práce
zo šúpolia, výroba košov z prútia, práca z kože, z hliny, hrnčiarstvo...

1 000 €

Divadlo Pôtoň oslovilo deti zo ZŠ v Bátovciach s možnosťou vstúpenia
do detského divadelného súboru. Témy divadla sú chudoba na
Slovensku. Vytvorili tím 6 detí, ktorý sa stretáva 2x týždenne. Prvú
premieru mali v januári 2011 s inscenáciou Dievčatko so zápalkami, s
ktorou vystúpili aj v okolitých základných školách. Po predstavení
nasledovala diskusia k odohratej téme.

1 000 €

Cieľom projektu bolo zhotovenie slovníka na Slovensku jedinečného
nárečia Litovskej Tepličky, jeho CD zvykovú verziu správnej
výslovnosti (slovenské slovo - jeho teplický ekvivalent, slovné
spojenie s použitím tohto slova - jeho teplický ekvivalent).

1 200 €

Výsledkom projektu je vydanie sprievodcu po regióne Horného
Záhoria, ktorý by mal prispieť k popularizácii a podpore zviditeľnenia
tohto mikroregiónu.

48
Divadlo Pôtoň, n.o.

Záverečná správa z projektu
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51
Občania obci, o.z.

52

53

Komunitná nadácia
Zdravé mesto

Starohorský banícky cech
- RICHTERGRUND

Názov projektu

Oživenie tradície
ručných prác v obci

Čo bolo...

Spevokol ako z baníckej
truhlice spevokol Haliar

Miesto
realizácie

Cerovo

Banská
Bystrica

Staré Hory

Podporená
suma

1 600 €

Projekt pomohol oživiť, priblížiť a zveľadiť tradičné remeslá našich
predkov, ktoré postupne v obci vymierajú. Tvorivých dielne a
spoločenské podujatia priblížili život v obci, staré zvyky, priesne a
obyčaje.

1 700 €

Projekt bol realizovaný formou súťaže pre triedne kolektívy na
základných školách. Ich úlohou bolo najsť a spracovať pôvodný
príbeh "svojho sídliska" literárne aj výtvarné.

1 400 €

Cieľom projektu bolo zabezpečiť slávnostné banícke uniformy pre
banícky spevokol, čo sa aj podarilo. V Leviciach dali ušiť 15 uniforiem
- nohavice, sako, vesta... Spevokol odetý podľa predstáv sa môže
zúčastniť plánovaných vystúpení v regióne a tiež vycestuje do Srbska.
Kalendár koncertov majú naplnení.

600 €

Tanečný dom v Trenčíne projekt, v rámci ktorého členovia FS
Nadšenci zorganizovali celovečerné podujatie zamerané na výučbu
ľudových tancov a zoznámenie verejnosti s folklórom. 7.mája 2011
prišlo do Kultúrneho domu v Trenčianskej Turej 170 návštevníkov
(folkloristov a široká verejnosť) a účinkovalo 30 vystupujúcich. V
prvej časti sa vrámci školy tanca účastníci naučili 4 ľudové tance a v
druhej časti mali možnosť vyskúšať si, čo sa naučili pri voľnej zábave.

1 000 €

Najpriek personálnym zmenám v organizácii sa novým ľuďom
poradilo projekt zrealizovať. Mladý študent vytvoril návrhy
teoretických rekonštrukcií hradu na tabule, ktoré boli preložené do
angličtiny a nemčiny. Dobrovoľníci vytesali stojany tabúľ. Osadenie
tabuľ v intraviláne hradu Tematín sa uskutoční v jarných mesiacoch
2012.

54
Folklórny súbor Nadšenci

Tanečný dom v Trenčíne

Trenčín

55
OZ Hrad Tematín

Historický náučný
chodník

okolie hradu
Tematín
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56

57

Centrum
environmlentálnej a
etickej výchovy Živica

Dedičstvo Zaježovej

KRUH, občianske
združenie

Tajomstvá z kredenca,
zabudnuté recepty z
okolia Banskej Štiavnice

NAŠA DOLINA n.o.

Cesty za poznaním
Púchovskej doliny objavovanie pokladov
vo všednej krajine

Obec Iža

Rimania na Jazdeckom
dni v Kelemantii

58

59

Názov projektu

60
Obec Krakovany

Odhaľme čaro
paličkovania

Miesto
realizácie

Zaježová

Banská
Štiavnica a
okolie

obce
púchovskej
doliny

Iža

Krakovany

Podporená
suma

1 900 €

Deti zo Zaježovskej školy navštevovali starousadlíkov a získali
informácie a fotografie o živote na Zaježovských lazoch. Z materiálov
vytvorili infoportál zajezova.info. Zo zberu informácií vytvorili 40
minútový filmový dokument, ktorý premietli na spoločnej akcii
starousadlíkov a novousadlíkov. Zároveň otvorili výstavu o minulosti
Zaježovej v miestnej škole.

1 270 €

V prvej etape sa uskutočnil zber receptov v rodinách štiavnických
starousadlíkov. Spracovali jednoduché miestne jedlá a slávnostné
recepty. Zo zozbieraných receptov a fotografií vytvorili koncept
brožúrky, ktorá ponúka receptár štiavnických špecialít a zákulisie
prípravy jedál z minulosti.

800 €

V rámci realizácie projektu sa vyrobili informačné tabule a umiestnili
sa na miesta, na ktoré sa viažu rôzne povesti, príbehy a piesne.
Informácie sú zverejnené aj ne webovej stránke, ktorá sa v rámci
projektu zriadila.

1 500 €

Jazdecký a tradície zachovávajúci klub zaujímavou formou predstavil
obdobie Rímskej ríše na Slovensku a tým podporil zachovanie
dedičstva Rimanou na tomto území.

500 €

Kurz paličkovania prebehol v augustovom týždni. Navštevovalo ho 13
účastníkov, deti aj dospelý. Techniku pochopili a išlo im to dobre.
Denne učilo paličkovať 5 paličkároch. Po skončení kurzu začali
účastníci pravidelne navštevovať klub paličkovania.

61
Obec Strekov

Keľtýšsky festival

Strekov
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Záverečná správa z projektu

1 400 €

Obec Strekov zorganizovala v predvianočnom pôstnom období
"Súťaž Keltýša", zdravého jedinečného pokrmu, ktorý zdedili od
starých matiek. Priamou ukážkou výroby sa verejnosti ukázala
hodnota tradície.
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Názov projektu

Miesto
realizácie

Podporená
suma

760 €

Vďaka podpore z Nadácie SPP sa Katarínske dni Čiernobalockej
kultúry mohli rozšíriť na 3 dni. Prvý deň bol venovaný mládeži,
pripravili pre nich Katarínsku diskotéku. Druhý deň bol venovaný
starším s folklórnym programom. V nedeľu sa prezentovali
výstúpeniami materské a základné školy z obce. Súčasťou programu
bol remeselnícky jarmok a súťaž o nastaršiu detskú hračku.

2 000 €

V priestoroch vodného mlyna v obci Veľké Teriakovce z roku 1800
bolo pre návštevníkov regiónu interaktívnou formou prezentované
historické a kultúrne dedičstvoregiónu Malohont.

1 400 €

Prostredníctvom krátkeho reťazca podujatí tradičných remesiel a
dedinských obyčají sa podporilo vytváranie pozitívneho vzťahu
občanov k miestnym tradíciám a celkovo k dedičstvo slovenskej
kultúry, prehľbenie pocitu spolupatričnosť s krajinou a prírodov v nej.

1 500 €

Realizáciou projektu sa podarilo vytvoriť originálnu databázu
tradičnej hudobnej kultúry obyvateľov Terchovej výnimočnou nielen
v rámci Slovenska, ale aj Európy.

1 700 €

Výstava predstavila verejnosti špecifické obyčaje, ktoré zohrávali
významné miesto v živote drotárov na Severozápade Slovenska.
Zámerom výstavy bolo priblížiť zvykoslovie formou scénických
zobrazení zvykov, ktoré sprevádzali drotára od jeho narodenia.

1 400 €

Pomocou projektu sa podarilo zabezpečiť celoročnú systematickú
prácu detského folklórneho súbora, ktorý vystupoval na rôznych
akciách počas celého roka.

62
Komunitné centrum n.o.

63

64

65

66

67

Občianske združenie
OZVENY

Katarínske dni
Čiernobalockej kultúry

HISTÓRIA (a spôsoby
našich predkov) HROU

Občianske združenie
Prales

Tradície netradične

NEBESKÁ MUZIKA,
občianske združenie

Terchovská muzika piesne a interpreti z
kraja Jánošika

Považské múzeum v
Žiline

Keď sa drotár narodil

Reformovaná Kresťanská
Cirkev na Slovensku,
Cirkevný zbor Silica

Oživenie tradícií na
Silickej planine

Čierny Balog

Veľké
Teriakovce

Rosina

Terchová

Žilina Budatín

Silica
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68
Slovenský kosecký spolok

69
Záhorie región o.z.

Názov projektu

Miesto
realizácie

Prezentácia tradičného
ručného kosenia a
senobrania na "Šariši"
koscami Slovenska

Veľký Šariš

Katalóg tradičných
kultúrnych podujatí na
Záhorí

Okres Skalica,
Senica,
Malacky,
Myjava

Podporená
suma

1 600 €

Počas realizácie projektu sa uskutočnili preteky v kosení ručnou
kosou na úbočí šarišského podhradia, prezentácie kosenia a ukážky.
Program sprevádzali atrakcie, sprievod a prevoz mestomna voze
naloženom senom.

1 300 €

Cieľom projektu bolo vytvoriť katalóg tradičných kultúrnych podujatí
s ponukou aktivít folklóru, tradičných remesiel, ponukou miestnych
jedál,... Ciele sa naplnili vydaním Kalendára tradičných podujatí
Záhorie 2011.

1 100 €

Slovenský skauting zorganizoval 3 kurzy tkania s názvom Krosienka,
jeden pre verejnosť a dva pre skautov, naučili sa tkať cigánske
tkanice, tkanie na ráme, na cievke, na krosnách, pradenie vlny na
kolovrate. Skauti zároveň pátrali po ďalších nositeľoch remesla v
Myjavskom regióne. V Myjave objavili gazdovský dvor, na ktorý je
naviazaná remeselnícka dielňa. Počas kurzov natočili inštruktážne
videá k jednotlivým technikám, ktoré dali na DVD.

1 000 €

Snahou projektu bolo vydať posledný knižný titul edície Ľudové
piesne, spevné a tanečné tradície trenčianskeho Považia. V regiónov
Považia zozbierali etnografický materiál, spísali nahrávky melódií
piesní a rozhovory s pamätníkmi, informácie z obecných kroník.
Publikácia je dnes spracovaná v digitálnej forme, má 285 strán, 350
ľudových piesní. Tlač publikácie je naplánovaný na jeseň 2011.

2 000 €

Cieľom projektu bolo zvýšiť informovanosť obyvateľov územia.
Vydávaním reginálneho štvrťročníka sa má zachovať a posilniť vzťah
miestnych ľudí k svojmu okoliu, k svojej identite.

70
Slovenský skauting

71
Kultúrne centrum SIHOŤ,
Trenčín

Výroba plátna na
kopaniciach

"Ľudové piesne, spevné
a tanečné tradície spod
Bielych Karpát II"

Trenčín

Žebi me ňezabuli

obce v okrese
Michalovce a
Sobrance

72
OZ Medzi riekami

Stará Turá
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73

Detský folklórny súbor
Cindruška Liptovský
Hrádok

74
Staničiarik

75
Obec Uhrovec

76

77

78

Názov projektu

Miesto
realizácie

Život a tradičná kultúra
v Kráľovskej a
Svätojánskej Boci

Malužiná,
Nižná Boca,
Vyšná Boca

Z rúk našich starých
mám

Alexander Dubček rodák z Uhrovca

ASA - Academica Societas
Acropolitana Slovenská
hradovedná spoločnosť

Hrad Pajštún - detské
leporelo

Cirkevný zbor
evanjelickej cirkvi
augsburskéh vyznania na
Slovensku v Záriečí

Mužský spevácky zbor
spevom prezentuje
kultúrne dedičstvo
Púchovskej doliny

Obecný úrad Uzovce

Od Ondreja po fašiangy

Liesek

Uhrovec

Bratislava

Púchovská
dolina

Uzovce

Programová a finančná hodnotiaca správa Dedičstvo regiónov 2010

Podporená
suma

Záverečná správa z projektu

1 500 €

Zámerom projektu bolo oživiť fragmenty tradičnej kultúry miestnej
komunity v Bockej doline. Projekt začal zberom zanikajúcich prejavov
kultúry, pokročoval šitím tradičných odevov a vyústil do celodenného
podujatia tradičnej bockej ľudovej tancovačky.

580 €

Projekt sa realizoval prostredníctvom niekoľkých prezentácií výroby a
produktov miestnych tradičných remeselníkov. Cieľom projektu bolo
podporovať u mladých ľudí vzťah k hodnotám a schopnostiam našich
predkov a úctu k ľudskej práci.

300 €

Pri príležitosti 90. výročia nedožitých narodenín Alexandra Dubčeka
vydala obec Uhrovec pohľadnicu s Alexandrom Dubčekom.
Propagačný materiál bude prezentovaný na spomienkovom seminári,
kde sa má predstaviť verejnosti osobnosť Alexandra Dubčeka a aj
historický význam obce Uhrovec.

1 000 €

Slovenská hradnovedná spoločnost vydala prvý diel zo série detských
knižných publíkacií a slovenských hradoch, v ktorom sa venuje hradu
Pajštún v blízkosti dedinky Borinka. Publikácia má formu
celofarebného leporela, do ktorého je vložená aj príloha, ktorá
deťom ponúka ďalšie možnosti hrania.

900 €

1 400 €

Projekt bol zameraný na upevnenie a prezentáciu tradícií
viachlasného spevu v podaní mužského speváckeho zboru z
cirkevného zboru Záriečie. V rámci projektu sa obnovilo kostýmové
vybavenie zboru.
V rámci projektu sa zorganizovalo niekoľko aktivít, s témou
miestnych vianočný a fašiangových zvykov a tradičných rituálov
spojených s praktickými ukážkami tradičných remesiel.
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79

Folklórna skupina
KONOPA Dohňany

Názov projektu
Výročný slávnostný
program - 15 výr. FSk
(obnova a doplnenie
súčasti krojovaných
odevov a obuvi FSk)

Miesto
realizácie

Podporená
suma

Záverečná správa z projektu
V rámci realizácie projektu sa ušili krojované papuče - obuv, ktorá je
súčasťou krojovaných odevov.

Dohňany
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