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Návrh na uznesenie 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  s ch v a ľ u j e  

 

A.1 predloženie žiadosti Tatranskej galérie v Poprade o poskytnutie finančného príspevku za 

účelom realizácie projektu   ART & HOLOCAUST  s predpokladaným rozpočtovým nákladom 

max. 122 100 €, z toho bežné výdavky  122 100 €,  

 

A.2 zabezpečenie realizácie projektu Tatranskej galérie v Poprade s názvom  ART & 

HOLOCAUST  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

A.3 zabezpečenie finančných prostriedkov Tatranskú galériu v Poprade  na spolufinancovanie  

projektu ART & HOLOCAUST   vo výške max. 6 105 €, z toho bežné výdavky 6 105 €, 

 

A.4 zabezpečenie finančných prostriedkov pre Tatranskú galériu v Poprade na 

predfinancovanie projektu   ART & HOLOCAUST vo výške max. 6 105 €, 

 

A.5 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 
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Dôvodová správa 

 

Žiadateľ: Tatranská galéria v Poprade 

 

Výzva: Výzva schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt podnikanie v kultúre, 

kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, Granty EHP 2014 – 2021 Slovenská republika 

 

Názov projektu:   ART & HOLOCAUST       

 

Rozpočet projektu: 

Žiadané:    119 700 € - priame náklady - bežné výdavky   

                       2 400 € - nepriame náklady – bežné výdavky 

Celkom:     122 100 € 

 

Spolufinancovanie 5%:     6 105 €  bežné výdavky 

 

Partneri projektu: Jødisk Museum Oslo, Múzeum židovskej kultúry, Bratislava, Fakulta 

dramatických umení, Banská Bystrica, Gymnázium, Kukučínova ul., Poprad 

 

Plánovaný harmonogram: január 2022 – jún 2023, celkom 24 mesiacov 

 

Zdôvodnenie a cieľ projektu: 

 Cieľom projektu  ART & HOLOCAUST  je  vzdelávať a pôsobiť v téme holokaustu 

na mladú generáciu a širokú verejnosť prostredníctvom rôznych umeleckých podujatí, 

vzdelávacích prednášok, filmových projekcií a tiež priamym zapojením študentov a mladých 

ľudí do tvorivej činnosti. Projekt pozostáva z troch úrovní: tvorivá a umelecká úroveň (výstavy, 

výtvarné sympóziá, koncerty, fotografia a filmové dokumenty), vzdelávacia úroveň (prednášky, 

filmové projekcie, exkurzie a diskusie so študentmi rôznych druhov škôl a so širokou 

verejnosťou), úroveň vedeckého výskumu (výskum, konferencie umelcov Slovenska a Nórska 

o téme holokaustu, publikácia zborníka konferencie, tvorba dokumentárnych filmov, 

spravodajov a pod). 
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Plán aktivít: 

1. Výstavy  

1. Výstava partnerskej inštitúcie Múzeum holokaustu v Oslo - výstava renomovaného 

nórskeho umelca Victora Linda na tému holokaustu sa uskutoční v období  apríl 2022 alebo 

marec - apríl 2023, miestom realizácie bude Tatranská galéria Poprad - bývalá parná elektráreň, 

Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. 

2. Rozsiahly výstavný projekt „City and Space Remember“ zameraný na súčasných 

umelcov na tému holokaustu, osudov žien, rodín, miest atď., prezentovať sa budú umelci Ilona 

Németh, Milan Vagáč, Daniel Fischer, Ľubomír Stacho, Daniela Krajčová, Nikola Čižmárová 

a ďalší v období marec - máj 2023, miestom realizácie bude Tatranská galéria v  Poprade - 

budova bývalej parnej elektrárne. 

3. Výstava fotografií na tému Boj proti extrémizmu, xenofóbii a rasovej nenávisti sa 

uskutoční v období máj - jún 2023, miestom realizácie bude Tatranská galéria Poprad - budova 

bývalej parnej elektrárne.  

4. Výstava študentských prác na tému „Holokaust“ sa uskutoční v období marec - apríl 

2022,  miestami realizácie budú Ľubovnianske múzeum - hrad Stará Ľubovňa, Fakulta 

dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Múzeum holokaustu Sereď. 

5. Výstava umeleckých diel vytvorených na medzinárodnom výtvarnom sympóziu sa 

uskutoční v období september - október 2022, miestom realizácie bude areál Tatranskej galérie 

v Poprade - bývalá parná elektráreň. 

 

2. Výtvarné sympózium  

Medzinárodné výtvarné sympózium maľby na smalt sa uskutoční od 16. - 23. septembra 2022 

v areáli Tatranskej galérie Poprad - bývalej parnej elektrárne. Vzniknú veľkorozmerné (125 × 

100 cm) umelecké diela realizované v smaltovanej farbe na plechu. Smaltovaná maľba bude 

odrážať tému holokaustu. 
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3. Prednášky  

Cyklus prednášok na tému holokaust pre študentov stredných a vysokých škôl a pre širokú 

verejnosť, témy prednášok v Tatranskej galérii Poprad budú zamerané na  80 rokov od prvého 

transportu židovských dievčat z Popradu, rasovú politika nacistického Nemecka v 30. rokoch 

20. storočia, genocídu Rómov počas holokaustu, prenasledovanie Rómov za slovenského štátu 

(1939 - 1945),  Sobibor - neznáma história.  

 

4. Konferencie 

Na medzinárodnej konferencii Art & Holocaust sa zúčastnia renomovaní slovenskí, nórski, 

poľskí a českí historici. Konferencia „City and Space Remember“ bude na tému Holokaust a 

mestá Európy (dopady holokaustu na jednotlivé mestá) - deportácie Židov a Rómov, ich návraty 

po vojne, osudy ľudí, žien, rodín poznačený holokaustom. Ďalšie témy konferencie  sú  

„Umenie ako metóda zotavenia sa z traumy“, „Umenie ako pripomienka“, „Umenie ako 

vzdelávací nástroj“. Konferencie sú plánované na  obdobie máj 2022, marec 2023, miestom 

konania bude Tatranská galéria Poprad - budova bývalej parnej elektrárne.  
 

5. Exkurzie do múzeí holokaustu  

Exkurzie sa uskutočnia v období máj 2022 - máj 2023, budú určené pre študentov a učiteľov 

stredných a vysokých škôl - Sereď, Osvienčim a pre účastníkov konferencie - Sereď, 

Osvienčim. 
 

6. Koncerty 

1. Koncertné Kvarteto v spolupráci s občianskym združením  Sonáta z Bratislavy. Koncert 

bude „živou“ spomienkou na hrôzy koncentračných táborov počas druhej svetovej vojny a na 

rasovú nenávisť. Poukáže na silu ľudskej sily, zla a nenávisti, ktoré sú v súčasnosti prítomné v 
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rôznych formách a verziách. Koncert sa uskutoční v marci 2022,  miestom realizácie bude 

Tatranská galéria Poprad - budova bývalej parnej elektrárne. 

2. Koncert hudobnej skupiny Mojše Band  

Účinkovať budú mladí hudobníci, ktorí sa venujú výskumu a interpretácii židovskej hudby 

Slovenska, najmä regiónu Spiš, koncert sa uskutoční v máji 2023, miestom realizácie bude 

Tatranská galéria Poprad - budova bývalej parnej elektrárne. 
 

7. Vedecko-výskumná činnosť a publikácia 

Vedecký výskum sa bude realizovať v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity 

Komenského v Bratislave na tému „Umelci a holokaust v dejinách slovenského vizuálneho 

umenia“ a  „Židovská hudba na Slovensku“. 

 

8. Publicita a podporné činnosti 

Všeobecná činnosť, ktorá zahŕňa prierezové činnosti a výdavky na propagáciu celého projektu. 
 

 

 

 


