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Tlačová správa  

 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša, Prešov (prijímateľ projektu), eRko, Magis, o.z., Divadlo 
Alexandra Duchnoviča a dvaja ukrajinskí partneri, TOV „Sonjachna dolina“ z Polyany a FOP LUTAK 
VOLODIMIRIVNA z Mukacheva realizujú spoločný projekt s názvom „Priateľstvo a pomoc bez 
hraníc“, č. projektu: CBC02/PSK-I/043. Projektové partnerstvo bolo rozšírené o nových partnerov - 
Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša a Gymnázium sv. Moniky.  Výstupom spolupráce expertov 
s cieľom vytvorenia aktívnej siete na spoluprácu v sociálnej sfére bolo Memorandum o spolupráci, ktoré 
bolo podpísané dňa 02.03.2017. Signatármi memoranda sú Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. 
Mikuláša, Prešov, slovenskí a ukrajinskí projektoví partneri.  
 
V rámci realizácie projektu sa dňa 24.02.2017 v Konkatedrále sv. Mikuláša konal slávnostný koncert 
k ukončeniu projektu, na ktorom vystúpili deti z Ukrajiny a detský zbor Farnosti sv. Mikuláša. Repertoár 
pozostával z ukrajinských duchovných a slovenských duchovných mládežníckych piesní. Na koncerte 
zároveň odzneli sakrálne skladby od W. A. Mozarta, C. Franca a Ch. Gounoda, ktoré zaspievala 
sopranistka Brigita Tivadarová s inštrumentálnym sprievodom Quartetta Ristretta.  
 
V predchádzajúcich mesiacoch boli zrealizované projektové aktivity: sanácia severnej časti 
konkatedrály sv. Mikuláša, úvodná konferencia, výmenný pobyt slovenských a ukrajinských detí na 
Slovensku, letný tábor pre deti zo Slovenska a Ukrajiny organizovaný na Ukrajine, panel 
expertov/metodický seminár a záverečná konferencia.  
 
Projekt je realizovaný od mája 2016 do apríla 2017. Je spolufinancovaný Nórskym finančným 
mechanizmom a štátnym rozpočtom SR v rámci Programu SK08 – Cezhraničná spolupráca. Projektový 
grant predstavuje sumu 73 865 EUR a celkové oprávnené výdavky projektu by nemali presiahnuť sumu 
86 900 EUR. 
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