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Ministerstvo kultúry podporí folklór
sumou 1,5 milióna eur
Nový projekt dostal názov Folklór - duša Slovenska. Jeho podpora môže byť o
rok dvojnásobná
1. mar 2019 o 21:35 TASR

Predseda vlády Peter Pellegrini počas návštevy Očovej, kde spolu s ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou predstavili nový projekt
rezortu kultúry Folklór – duša Slovenska. (Zdroj: SITA/Peter Rusko)
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w Folklór - duša Slovenska, predstavenie projektu v Očovej (8 fotografií)
OČOVÁ. Nový projekt ministerstva kultúry s názvom Folklór - duša Slovenska podporí v
tomto roku aktivity v oblasti tradičnej slovenskej kultúry v celkovej sume 1,5 milióna
eur. Na tlačovej konferencii v Remeselnom dome v Očovej to v piatok oznámil premiér
Peter Pellegrini a ministerka kultúry Ľubica Laššáková (obaja Smer).
"Asi nie je na svete krajiny, akou je Slovensko, kde môžeme na takom malom kúsku
zeme vidieť takú rôznorodosť a pestrosť folklóru," povedal premiér. "Preto čo iné ako
folklór by sme mali podporiť," dodal.
Folklór a tradičné slovenské umenie sú podľa neho takým vzácnym dedičstvom, že na
budúci rok, ak to bude potrebné, vyčlenia na ich podporu aj dvojnásobok tohtoročnej
sumy.
Podľa Laššákovej Slovensko oplýva nesmiernou rozmanitosťou prejavov folklóru,
tradičných krojov či remesiel. Práve na uchovávanie a rozvíjanie týchto daností je
určený nový projekt rezortu kultúry. "O podporu sa môžu uchádzať profesionálne a
neprofesionálne folklórne telesá, ale aj individuálni ľudoví umelci," pripomenula.
Súbory sa môžu uchádzať o podporu do 60.000 eur, pričom ich povinné
spolufinancovanie predstavuje päť percent. Podľa rezortu kultúry sa tieto financie môžu
využiť na pokrytie nákladov na vytvorenie nového predstavenia, nákup krojových
kostýmov, vydanie CD, ale aj napríklad na cestovné náklady či výrobu príslušných
propagačných materiálov.
Individuálni umelci môžu žiadať o štipendium vo výške viac ako 5000 eur.
Žiadosti na všetky projekty sú podľa riaditeľa Fondu na podporu umenia Jozefa
Kovalčíka jednoduchšie, ako sú žiadosti uchádzajúce sa o podporu v samotnom fonde.
Uzávierka na ich prijímanie je 25. marca.
Všetky aktivity sa musia uskutočniť od 1. júna 2019 do 30. mája 2020. Rozhodovať o nich
budú príslušné odborné komisie.
https://myzvolen.sme.sk/c/22065273/ministerstvo-kultury-podpori-folklor-sumou-15-miliona-eur.html
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ODOBERAŤ NEWSLETTER

4 hodiny 24 hodín 3 dni 7 dní
1. V kostole vo Zvolene nahlásili bombu, prehľadávali ho policajti

FOTO

2 787

2. Starosta sa teší, problém s predajom vyriešili 142
3. V evanjelickom chráme vo Zvolene bude veľká slávnosť 132
4. Do autobusov MHD chcú ľudia nastupovať všetkými dvermi 115
5. Ministerstvo kultúry podporí folklór sumou 1,5 milióna eur

FOTO

103

6. Zmeny v graﬁkone: Vlaky prispôsobili ľuďom 101
7. Prípravné derby MFK s Bystricou, forma obrancu Pepicha 77
8. Ranná dopravná nehoda si vyžiadala jednu obeť († 55)
9. V Hriňovej ﬁnišujú na drevenici Štefana Nosáľa

FOTO

FOTO

63

48

10. Tréner Vaško po prehre MVK: Rozsypali sme sa ako domček z kariet

FOTO

43

Vypnúť reklamu

Inzercia

INZERCIA - TLAČOVÉ SPRÁVY
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Vybrané Najnovšie Najčítanejšie
1. Najzdravšími ﬁrmami roka 2018 sa stali Duslo, Siemens a YMS
2. Štefánka by Pulitzer
3. Šesťročné dlhopisy teraz s výnosom až 7 % p.a.
4. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť
5. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny
6. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu
7. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online
8. Šanca pre mladé talenty z oblasti umenia, vedy či športu
9. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime
10. Stotisíc ľudí rozhodlo: Nadácia banky rozdelí štvrť milióna eur
PR články vašej ﬁrmy na tomto mieste ›

Téma: Peter Pellegrini
3. mar 2019, o 17:39 Rád by som premiéra pochválil častejšie, keby bolo za čo, reagoval Kiska
3. mar 2019, o 13:13 Danko navrhuje znížiť dane pre firmy, Pellegrini by radšej znížil dane pre
pracujúcich
1. mar 2019, o 15:49 Laššáková podporí folklórne projekty viac ako miliónom eur
27. feb 2019, o 11:03 Pellegrini: Ľudia by sa nemali nechať manipulovať a ovplyvňovať
prieskumami
26. feb 2019, o 12:11 Najvyššiu vedeckú hodnosť získalo 23 osobností
Viac...
Článok je zaradený aj do ďalších tém Fotky, Fotografie a fotogalérie , Folklór

Hlavné správy z MY Zvolen
Úver môže byť lacnejší než splátkový kalendár od štátu
Ste podnikateľ, máte hotové daňové priznanie a zistili ste, že
výsledná daň je príliš vysoká a poriadne zatrasie vašim účtom? V
takomto prípade vám môže pomôcť úhrada dane na splátky.

Prípravné derby MFK s Bystricou, forma obrancu Pepicha
Zimná príprava na odvetnú časť futbalových súťaží vrcholí a
mužstvá využívajú priaznivé počasie na prípravné stretnutia.
https://myzvolen.sme.sk/c/22065273/ministerstvo-kultury-podpori-folklor-sumou-15-miliona-eur.html
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Staňte sa špecialistom na alarmy. Certifikované školenie aj vo Zvolene!
Chcete sa stať certifikovaným odborníkom v tejto oblasti? Tak si do
svojho diára poznačte termíny najbližších školení: 14. a 15.3. 2019
vo Zvolene.

Tréner Vaško po prehre MVK: Rozsypali sme sa ako domček z kariet
V predposlednom kole skupiny o 5. – 10. miesto Zvolenčania
privítali favorizujúce Komárno.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk
Opitý muž vrazil počas festivalu na Donovaloch skútrom do davu ľudí
Štyria ľudia utrpeli zranenia.

V Nitre zomrela ďalšia mladá žena, mala akútny respiračný syndróm
SARI si v regióne vyžiadal už štvrtú obeť.

Roky dokumentovala život prísne uzavretej spoločnosti
Spočiatku na ňu pľuli a hádzali do nej kamene.
https://myzvolen.sme.sk/c/22065273/ministerstvo-kultury-podpori-folklor-sumou-15-miliona-eur.html
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Toto bol varovný prst, hovoria Donovalčania o sobotňajšej nehode
Tridsaťštyriročnému Bratislavčanovi namerali v dychu viac ako 1,2
promile.

Dovolenka Reality Recenzie Reštaurácie Zľavy

98

95

BODOV

BODOV

Nikon D850
cena od 2799€

Nikon D810
cena od 2789€

Najlepšie fotoaparáty podľa odborných hodnotení
Kompaktné fotoaparáty
Zrkadlovky
Bezzrkadlovky
Ultrazoom fotoaparáty

VYBRALI SME
Najnovšie

3 dni

7 dní

1. Roky dokumentovala život prísne uzavretej spoločnosti - mynitra.sme.sk
2. Andrej Kiska bol dobrý prezident
3. Tabáň, Orbis, Living Park: V Nitre je stavebný boom - mynitra.sme.sk
4. Na tunel Višňové si počkáme, súčasný staviteľ prepustil všetkých robotníkov - myzilina.sme.sk
5. Stretnutie so županom Rastislavom Trnkom ONLINE - regiony.sme.sk
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6. Stavbári majú bohatý študentský život aj uplatnenie na trhu práce + FOTO - myzilina.sme.sk
7. Rozsudok nemeckého súdu: Vietnamca uniesli slovenským vládnym špeciálom
8. Exkluzívny prieskum pre TV Markíza: Čaputová má dvojnásobne vyššiu podporu ako Šefčovič
9. Problémový dom, ktorý stál na mieste budúcej diaľnice, zbúrali - mykysuce.sme.sk
10. V peňaženkách občanov už vyhrala Čaputová

Už ste čítali?
NITRA

Roky dokumentovala život prísne uzavretej spoločnosti

NITRA

Kto by mal ísť študovať na vysokú školu? Radí
psychologička

MIKULÁŠ

Za názov Žiarska dolina spísali petíciu

https://myzvolen.sme.sk/c/22065273/ministerstvo-kultury-podpori-folklor-sumou-15-miliona-eur.html

7/8

3. 3. 2019

Očová: Ministerstvo kultúry dá na folklór 1,5 mil. eur - myzvolen.sme.sk

TRNAVA

Hrozí Trnave dopravný kolaps?

PRIEVIDZA

Predviedol heroický výkon. Za mrazivého dňa vybehol
na Kľak len v šortkách (+FOTO)
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