
Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov

Výzva č. 5/2018
Program č. 6.1.1

Žiadosti úplné - podporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

18-611-02093 Mesto Spišská Nová Ves Mesto kultúry Spišská Nová Ves 2018 - Mesto SNoV 8 400,00 € 8 400,00 €

18-611-02094 Mesto Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity 8 000,00 € 8 000,00 €

18-611-02095 Mesto Nové Zámky NOVÉ ZÁMKY 2019 MESTO KULTÚRY - prípravná fáza 10 000,00 € 10 000,00 €

Žiadosti úplné - nepodporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

18-611-02091 Mesto Banská Bystrica 4 X 4 = BB 9 350,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia neodporúča zaradiť projekt medzi 3 postupujúce projekty z nasledujúcich dôvodov:

Napriek relatívne presne formulovanej dramaturgii projekt nezhodnocuje kultúrny potenciál mesta. Chýbal dôraz na kvalitatívny posun v oblasti kultúry a na konkretizáciu 
spolupráce s jednotlivými partnermi v meste a regióne. 

Projekt bol obsahovo nedostatočne rozpracovaný a chýbala v ňom odborná garancia na viaceré oblasti kultúry.

18-611-02092 Mesto Michalovce Príď a zaži Michalovce s Michalmi a Michaelami 7 200,00 € 0,00 €



Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť z nasledujúcich dôvodov:

1. Dramaturgiu pokladá za umelecky nedostatočnú. Vytváranie dramaturgie vychádzajúcej z koncepcie krstných mien umeleckých osobností nie je garanciou umeleckej a 
kultúrnej kvality a je zbytočne zväzujúci.

2. Rozsah nových umeleckých aktivít a plánovaný kvalitatívny posun nie je dostatočný vzhľadom na súčasný stav kultúry v meste. 

3. Mesto neprezentovalo dostatočne stratégiu zapájania neziskového sektora do plánovaných kultúrnych aktivít.

18-611-02096 Mesto Martin "Tucet netuctových martinských mesiacov kultúry" 10 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť z nasledujúcich dôvodov:

1. Dramaturgia je nekonkrétne formulovaná a príliš zameraná na prezentovanie minulosti, pričom neponúka dostatočný priestor na prezentovanie súčasných foriem umenia. 

2. Rozsah nových umeleckých aktivít a plánovaný kvalitatívny posun nie je dostatočný vzhľadom na súčasný stav kultúry v meste. 

3. Mesto neprezentovalo dostatočne stratégiu zapájania neziskového sektora a rôznych skupín obyvateľstva do plánovaných kultúrnych aktivít.

18-611-02097 Mesto Kežmarok Kežmarok – mesto kultúry 2019 9 755,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť z nasledujúcich dôvodov:

1. Projekt mal veľmi úzko zameranú dramaturgiu na oblasť tradičnej kultúry nedostatočne prepojenej na súčasné formy umenia. 

2. Rozsah nových umeleckých aktivít a plánovaný kvalitatívny posun nie je dostatočný vzhľadom na súčasný stav kultúry v meste. 

3. Mesto zapojilo do spolupráce takmer výlučne vzdelávacie inštitúcie a folklórne združenia. Neprezentovalo dostatočne stratégiu zapájania neziskového sektora do 
plánovaných kultúrnych aktivít.

Bratislava 27.02.2018 

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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