
 

 

 

 

  
Mestské kultúrne centrum získalo dotáciu z Medzinárodného vyšehradského fondu na 

podporu realizácie projektu s názvom : „VYŠEHRADSKÝ FESTIVAL  KOLIED”. 

Projekt VYŠEHRADSKÝ FESTIVAL  KOLIED 2015 sa týka kultivovania a propagovania 

tradícii a zvykov, ktoré sa spájajú s obdobím Vianoc, a hlavne podporovania veľmi peknej 

tradície spievania kolied a vianočných piesni. Cieľom realizácie projektu je naviazanie 

a rozšírenie kultúrnej spolupráce medzi ochotníckymi umeleckými súbormi, inštitúciami 

a kultúrnymi organizáciami, animátormi kultúry a inštruktormi.  Dôležitým cieľom realizácie 

projektu je integrácia rôznych prostredí, kultúrna výmena detí, mládeže a dospelej populácie 

zo štátov Vyšehradskej skupiny.  Tento projekt je taktiež veľmi významný z hľadiska 

vzdelávania, hlavne v rozsahu širšieho chápania kultúrneho vzdelávania – poskytuje veľa 

vedomostí na tému kultúry, regionálnych tradícii a zvykov v štátoch, ktoré sa jeho realizácie 

zúčastňujú.  

Projekt VYŠEHRADSKÝ FESTIVAL  KOLIED 2015  bude realizovaný spolu s partnermi 

zo všetkých štátov Vyšehradskej skupiny. 

ORGANIZÁTOR: 

Miejskie Centrum Kultury (Mestské kultúrne centrum ) v Żywci – Poľsko 

Adresa: al. Wolności 4, 34-300 Żywiec, tel.: 0048 33 4751160, fax: 0048 33 

4751161, www.mck.zywiec.pl 

 

 

PARTNERI PROJEKTU: 

Mesto Liptovský Mikuláš – Slovenská republika,  

adresa: Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42, www.mikulas.sk 

  

 

Statutárni mĕsto Opava – Česká republika, 

Adresa: Horní náměstí 69, Opava, 746 26, www.opava-city.cz 

 

Združenie Poliakov v Gődőllő (Gödöllö Lengyel Nemzetisegi Önkormányzat) – 

Maďarsko  

Adresa: Szabadság tér 7., Gödöllö, , H – 2100, www.godollo.hu 

www.visegradfund.org 



 

V rámci projektu, s finančnou pomocou MEDZINÁRODNÉHO VYŠEHRADSKÉHO 

FONDU, budú realizovane nasledujúce aktivity:  

 

 IX Medzinárodná prehliadka kolied a vianočných piesni „ ŽYWECKÁ 

PASTORALKA 2015”. Účastníci konkurzu z Poľska, Čiech, Slovenská a Maďarska sa 

budú uchádzať o priazeň poroty, ceny a podporu publika v 6. kategóriách : folklórne 

súbory, ľudové kapele, spevácke zbory, spevokoly, vokálne a vokálno – inštrumentálne 

súbory, sólisti a dueto. Všetci zúčastnení budú súťažiť v 5. vekových skupinách, od 

predškolákov do dospelých.   V každej kategórii a každej vekovej skupine porota 

„Żyweckej pastoralki ” urči I, II, III miesto ako aj prizná Zlaté, Strieborné a Bronzové 

Betlehemské hviezdy a hlavnú cenu súťaže – Grand Prix prehliadky. Celková suma cien 

konkurzu to čiastka vo výške 3.300,00 Euro. 

Vypočutie súťažiacich  sa bude konať v hlavnej sieni MCK v dňoch:  

- 16. januára od  9.00 hodiny, 

- 17. januára od 12.00 hodiny. 

 

 Finálový koncert  „ŽYWECKEJ PASTORALKY ” – sa uskutoční dňa 18. januára 

2015 o 16.00 hodine,  v koncertnej sieni. V priebehu koncertu  budú vyhlásené 

výsledky súťaže, odovzdané ceny a laureáti prehliadky predstavia publiku svoje víťazné 

programy.  

 

 Konferencia pre účastníkov projektu a všetkých záujemcov. V nedeľu, 18. januára sa 

uskutočnia prednášky týkajúce sa  tradícii a zvykov, ktoré sa spájajú s obdobím Vianoc, 

Nového roka a karnevalu, ako aj muziky a ľudových inštrumentov regiónu Żywca. 

 

 „Stretnutie s Koledou” – stretnutie účastníkov projektu z jednotlivých štátov 

Vyšehradskej skupiny s predstaviteľmi sveta kultúry regiónu Żywca. Takéto stretnutie 

umožni naviazanie kontaktov, výmenu skúsenosti medzi súbormi, animátormi kultúry, 

inštruktormi, zástupcami inštitúcií a organizácii. Spoločné hranie ako aj spievanie 

kolied a vianočných piesni bude nie len prijemnou zábavou ale umožní poznať rôzne 

kultúry.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Projekt: „VYŠEHRADSKÝ FESTIVAL KOLIED ” spolufinancovaný z finančných prostriedkov 
Medzinárodného vyšehradského fondu. 

 

www.visegradfund.org 
 

 

 



 

Medzinárodný vyšehradský fond / International Visegrad Fund 

Medzinárodný vyšehradský fond je organizáciou, ktorá sa zaoberá promovaním rozvoju 

spolupráce medzi štátmi Vyšehradskej štvorky (V4), tj. medzi Maďarskom, Českou 

republikou,  Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ako aj umocňovaním kontaktov 

medzi obyvateľmi jednotlivých regiónov. Na základe zmluvy uzavretej 9. júna roku 2000, 

táto organizácia bola vytvorená vládami štátov Vyšehradskej štvorky. 

                            

        www.visegradfund.org 

Fond podporuje realizáciu medzinárodných projektov, hlavne kultúrnych, vedeckých, 

výskumných, vzdelávacích a spojených s výmenou mládeže, promovaním cestovného ruchu  

a cezhraničnou spoluprácou. Beneficientmi programov sú: mimovládne organizácie,  podmety 

regionálnej samosprávy a ich inštitúcie, základné, stredné a vysoké školy, ako aj iné verejne 

inštitúcie, a taktiež jednotlivci.   

Medzinárodný vyšehradský fond (IVF) podporuje rôzne iniciatívy v rámci nasledovných  

programov: Small Grant, Standard Grant, strategické granty (Visegrad Strategic Program a 

Visegrad Strategic Conferences) a Program Visegrad+, ako aj programy poskytovania 

štipendií a napojených na projekty týkajúce sa spolupráce so štátmi mimo územia Európskej 

únii, hlavne s takými v ktorých sa odohrávajú demokratické premeny. 

Sídlo Medzinárodného vyšehradského fondu sa nachádza v Bratislave (Slovenská 

republika), a úradným jazykom je anglický jazyk.  

Riaditeľom fondu je p. Karla Wursterová. 

Medzinárodný vyšehradský fond  / International Visegrad Fund 
Kráľovské údolie 8 

811 02 Bratislava 

Slovak Republic 

www.visegradfund.org 

tel.: +421 259 203 811, –802 

mail: visegradfund@visegradfund.org 
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