
Správa o realizácií projektu - 
Správa z minulosti . Üzen a múlt - Zachovanie vidieckych tradícii 

 

 

Poskytovateľ: Fond na podporu kultúry národnostných menšín 

 

Názov alebo meno prijímateľa: Obec Sečianky 

 

Názov projektu: Správa z minulosti . Üzen a múlt - Zachovanie vidieckych tradícii 

 

Cieľ použitia dotácie: príprava a realizácia expozície  

 

Termín realizácie projektu: 11.8.2018 

 

Miesto realizácie: Sečianky 

 

Popis realizácie projektu: Podujatie - „Správa z minulosti“ sa uskutočnilo dňa 11.8.2018 v 

Sečiankach, v termíne podľa žiadosti. Kultúrny program bol zabezpečený za účasti domácich, 
regionálnych účinkujúcich. Okrem kultúrneho programu bola ukážka tradičného jedla, vidieckej ľudovej 
tradície našej obce, remesiel. Počas podujatia bola výstava vyhotovených predmetov a staré fotografie 
zo života oblasti. V kultúrnom programe vystúpilo 6 skupín. 
 

Vyhodnotenie a naplnenie cieľa použitia dotácie: 
Finančná dotácia bola použitá podľa upraveného štruktúrovaného rozpočtu. Konkrétne tieto prostriedky 
boli použité na technické služby súvisiace s realizáciou projektu (technická realizácia výstavy, služby 
súvisiace s realizáciou výtv. diela), propagačné materiály (plagáty a pozvánky). Všetky náklady sú 
zdokumentované v prílohe vyúčtovania. Ostatné výdavky na podujatie boli hradené z vlastných zdrojov. 
K vyúčtovaniu, resp. k záverečnej správe o realizácii projektu sú priložené fotky v mesačníku Kürtös 
a propagačné materiály. 
 

Význam a  prínos projektu: 
Význam projektu je, aby obyvatelia v živom získali poznatky z každodenného života našich predkov a 
aby nezabudli svoje korene. V rámci celodenného podujatia sa tu stretávajú ľudia rôzneho veku 
a každý si nájde to, čo ho zaujíma. Prínosom projektu je tiež, že sa predstavia rôzne remeslá, ktoré by 
inak bez takýchto a podobných podujatí nemali možnosť zviditeľnenia. Veľkým významom a prínosom 
projektu je aj to, že oslovuje ľudí a priťahuje ich na spoločenské stretnutia. 

 

Ohlasy, skúsenosti: 
Podujatie bolo na dobrej úrovni a malo dobrý ohlas medzi účastníkmi, pre ktorých bol zabezpečený 
pekný celodenný program a pestré občerstvenie. Ďakujeme. 

 

Počet návštevníkov/účastníkov/divákov: 
30 účinkujúcich a cca. 125 divákov 
 
 
 

PhDr. Jozef Deák 
starosta obce Sečianky 

 


