
Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov

Výzva č. 3/2020
Program č. 4.4.2

Žiadosti úplné - podporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

20-442-01138 K 13 - Košické kultúrne centrá Festival amatérskych divadiel v Košiciach II. 4 650,00 € 3 000,00 €

20-442-01147 Podtatranské osvetové stredisko v Poprade Deň tanca 2020 4 940,00 € 1 500,00 €

20-442-01153 Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Vesmír očami detí XXXV. 1 900,00 € 1 500,00 €

20-442-01158 Obec Valaská 49. ročník Festivalu dychových hudieb Valaská 2020 in memoriam 
Jožka Kučeru 10 100,00 € 1 500,00 €

20-442-01161 Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Staň sa ilustrátorom IX. 1 900,00 € 1 500,00 €

20-442-01162 Mestské kultúrne stredisko Tlmače Divadelné dni pod Slovenskou bránou - memoriál bratov Držíkovcov 
28. ročník 10 350,00 € 10 000,00 €

20-442-01166 TRIBEČSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V TOPOĽČANOCH ZLATÝ VENIEC - krajská súťaž chrámových speváckych zborov 
dospelých 3 600,00 € 2 000,00 €

20-442-01181 Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 53. Palárikova Raková 9 600,00 € 8 000,00 €

20-442-01184 Trnavské osvetové stredisko Festival malých dychových hudieb 2020 2 900,00 € 2 000,00 €

20-442-01188 Stredoslovenské osvetové stredisko POPBB 2020 - 15. ročník súťažnej prehliadky v speve populárnej 
piesne detí a mládeže, vyhlásenej v SR 1 766,00 € 1 500,00 €

20-442-01189 Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši LiptovDIV - festival neprofesionálneho divadla v Liptove pri príležitosti 
190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku 6 080,00 € 6 080,00 €

20-442-01192 Mesto Banská Bystrica 39. festival zborového spevu Viliama Figuša Bystrého 14 820,00 € 4 500,00 €



Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie Finančná hotovosť pre víťaza podujatia nie je oprávneným výdavkom a z toho dôvodu nie je možné ho akceptovať v rozpočte projektu.

20-442-01198 Gemersko - malohontské osvetové stredisko Daxnerov Tisovec - prehliadka speváckych zborov dospelých 1 700,00 € 1 600,00 €

20-442-01199 Gemersko - malohontské osvetové stredisko Čaro slova 1 600,00 € 1 500,00 €

20-442-01203 ZAS - Združenie akordeonistov Slovenska V. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl 10 400,00 € 5 000,00 €

20-442-01204 Gemersko - malohontské osvetové stredisko Neskrývaj, čo doma máš III. 1 500,00 € 1 500,00 €

20-442-01205 Občianske združenie TisArt FeUm 20 4 300,00 € 3 000,00 €

20-442-01209 Občianske združenie Fotoklub Detva XXVI. Petzvalov mapový okruh 2020 10 250,00 € 4 500,00 €

20-442-01211 Gemersko - malohontské osvetové stredisko ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS 3 230,00 € 2 000,00 €

20-442-01212 Občianske združenie Fotoklub Detva Mesiac fotografie v Detve 10 050,00 € 1 500,00 €

20-442-01214 Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne Mladá slovenská poviedka - 17. celoštátna literárna súťaž mladých 
autorov 4 700,00 € 3 500,00 €

20-442-01229 Divadlo Jonáša Záborského 25. Gorazdov literárny Prešov - celoštátna súťaž s medzinárodnou 
účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy 1 810,00 € 1 500,00 €

20-442-01231 Podpolianske osvetové stredisko Divadelné podzámčie - XV. ročník medzinárodného festivalu 
pouličného divadla a hudby 8 170,00 € 5 000,00 €

20-442-01234 Mesto Gelnica Gelnické Iluminácie 9 970,00 € 3 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia navrhuje účelovo viazať poskytnuté finančné prostriedky na aktivity spojené s neprofesionálnym umením.

20-442-01236 Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 17. Vianočná pohľadnica 6 050,00 € 2 000,00 €

20-442-01238 Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých Zahrajže nám píšťalôčka - realizácia prezentačného podujatia v 
oblasti neprofesionálneho umenia 4 700,00 € 2 000,00 €

20-442-01242 Divadlo Jonáša Záborského Moje nie zlu - krajská súťaž v tvorbe komiksových príbehov - 17. 
ročník 1 560,00 € 1 560,00 €

20-442-01250 REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH Dni fotografie v Leviciach 2020 13. ročník medzinárodného 
fotografického festivalu 16 540,00 € 8 000,00 €

20-442-01252 Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici JASENICKÉ NÔTENIE, festival hudby, tanca a spevu 8 350,00 € 2 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia vzhľadom na zameranie podprogramu zaväzuje žiadateľa použiť finančné prostriedky na aktivity mimo tradičnej kultúry.

20-442-01255 Podpolianske osvetové stredisko XXV. Gorazdove organové dni 1 680,00 € 1 500,00 €

20-442-01264 Krajské osvetové stredisko v Nitre Festival Cantate 5 850,00 € 3 500,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

20-442-01267 Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede
XXI. Žitnoostrovské pastelky 2020 – medzinárodná súťaž výtvarnej 
tvorivosti detí predškolského veku Posolstvá lásky, radosti a nádeje, 
že svet nebude, ale už teraz je lepší.

7 500,00 € 4 500,00 €

20-442-01271 Občianske združenie Dychová hudba Grinavanka Grinavanka FEST 2020 - V.ročník festivalu dychových hudieb s 
medzinárodnou účasťou 2 800,00 € 2 000,00 €

20-442-01275 Krajské osvetové stredisko v Nitre FAD 2020, Festival Amatérskeho Divadla, 6. ročník 10 760,00 € 10 000,00 €

20-442-01280 DIZAJN n.o. 9. ročník medzinárodnej súťaže Módny návrhár 14 090,00 € 4 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia navrhuje účelovo viazať poskytnuté finančné prostriedky na aktivity spojené s neprofesionálnym umením.

20-442-01281 Novohradské osvetové stredisko Cesty divadla 16 950,00 € 5 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia navrhuje účelovo viazať poskytnuté finančné prostriedky na aktivity spojené s neprofesionálnym umením.

20-442-01282 Mesto Banská Štiavnica Galéria Stojiská pre neprofesionálov 7 200,00 € 3 000,00 €

20-442-01283 Základná umelecká škola Levice Levický hudobný festival 6 000,00 € 3 500,00 €

20-442-01285 Pohronské osvetové stredisko Tak píšem ja 2020 2 105,00 € 1 500,00 €

20-442-01287 REGION LIPTOV Oblastná organizácia cestovného ruchu Vivat Belopotocký - divadelný festival 8 830,00 € 3 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia navrhuje účelovo viazať poskytnuté finančné prostriedky na aktivity spojené s neprofesionálnym umením.

20-442-01288 REGION LIPTOV Oblastná organizácia cestovného ruchu ZA 7 HORAMi - najväčší rozprávkový festival v prírode 18 399,00 € 6 000,00 €

20-442-01290 Mestský dom kultúry, príspevková organizácia ZLATÝ GAŠTAN 12 337,00 € 4 000,00 €

20-442-01291 Občianske združenie "Priatelia umenia, vzdelávania a výchovy detí 
a mládeže" Festival populárnej hudby Čadca 2020 9 950,00 € 2 000,00 €

20-442-01292 Mestské kultúrne stredisko Levice Levické divadelné dni - festival amaterskych divadelných súborov 2 900,00 € 2 200,00 €

20-442-01303 Dom kultúry v Námestove Gorazdovo výtvarné Námestovo – XXV.ročník celoslovenskej 
výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na národnú históriu 3 310,00 € 2 700,00 €

20-442-01305 Dom kultúry v Námestove Hudobné leto na Slanickom ostrove umenia - Forum mladých umelcov 2 848,00 € 2 500,00 €

20-442-01307 Podpolianske osvetové stredisko XVII. Gorazdove dni chrámovej piesne a sakrálnej výtvarnej tvorby 1 800,00 € 1 500,00 €

20-442-01316 Akadémia umení v Banskej Bystrici Stretnutie nad zborovou partitúrou VIII - IV. Medzinárodná dirigentská 
súťaž 3 444,00 € 2 500,00 €

20-442-01322 Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove Trebišovské divadelné dosky 2020 5 400,00 € 4 700,00 €

20-442-01327 Kultúrne centrum Abova Festival starého umenia a histórie Abova 7 890,00 € 4 000,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

20-442-01332 Trnavské osvetové stredisko Trnavská bábkarská šnóra 11 800,00 € 6 500,00 €

20-442-01333 Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra NITRIANSKA LUTNA 2020 5 700,00 € 3 500,00 €

20-442-01334 Mesto Trstená Recitačná súťaž "Dilongova Trstená" 2 000,00 € 1 800,00 €

20-442-01341 CLOVER MEDIA s.r.o festival dychových hudieb Okolo Trenčína 4 200,00 € 1 500,00 €

20-442-01344 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Deň otvorených ateliérov 2020 5 470,00 € 5 470,00 €

20-442-01346 Mesto Trstená XXX. ročník festivalu dychových hudieb Trstenská krídlovka 12 300,00 € 2 400,00 €

20-442-01347 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Salón výtvarníkov 2020 11 365,00 € 6 500,00 €

20-442-01348 Stredoslovenské osvetové stredisko Divadelné štvrtky SOS 2020 4 750,00 € 3 000,00 €

20-442-01354 Kultúrne centrum Abova Zborový spev Abova, 3.ročník 2 150,00 € 1 500,00 €

20-442-01357 Kultúrne centrum Abova Fanfarafest, krajský festival dychových hudieb 6 900,00 € 2 000,00 €

20-442-01358 Stredoslovenské osvetové stredisko SÁROVA BYSTRICA 2020 - súťaž mladých moderátorov 2 880,00 € 2 200,00 €

20-442-01361 FOR BA - Art Bratislavský festival dychových orchestrov a bigbandov 15 185,00 € 5 000,00 €

20-442-01363 Mestské kultúrne stredisko Festival Aničky Jurkovičovej - Eurotalia 2020 11 300,00 € 6 500,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia navrhuje účelovo viazať poskytnuté finančné prostriedky na aktivity spojené s neprofesionálnym umením.

20-442-01367 EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC FRAŠTACKÝ TŔŇ 2020 - 13. ročník bienále medzinárodnej súťaže 
kresleného humoru 3 350,00 € 2 500,00 €

20-442-01370 GROOVE Tužina Gro(o)ve 2020 6 750,00 € 3 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia navrhuje účelovo viazať poskytnuté finančné prostriedky na aktivity spojené s neprofesionálnym umením.

20-442-01373 Castellum Cassovia, o.z. Iná muzika na historickom mieste 7 650,00 € 1 500,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča zvážiť zavedenie vstupného na všetky koncerty.

20-442-01374 Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel Festival "Rytieri na Devíne" - 6.ročník 21 500,00 € 9 000,00 €

20-442-01377 Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne DEŇ TANCA Trenčianskeho kraja 2020 2 175,00 € 2 000,00 €

20-442-01379 Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME 1 530,00 € 1 530,00 €

20-442-01380 Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni NAŠA VANSOVEJ LOMNIČKA - 53. ročník celoslovenského festivalu v 
umeleckom prednese žien 2 650,00 € 2 000,00 €

20-442-01381 Gemersko - malohontské osvetové stredisko Z HISTÓRIE GEMERA - MALOHONTU 10 140,00 € 7 000,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

20-442-01385 Združenie rodičov pri Spojenej škole v Sládkovičove Klavírna súťažná prehliadka Sládkovičovo 2 570,00 € 2 000,00 €

20-442-01392 Trnavské osvetové stredisko KreaTiviTa 2020 6 000,00 € 3 000,00 €

20-442-01396 Mestská časť Bratislava - Rusovce Prehliadka ochotníckych divadiel na počesť Laury Henckel 2 775,00 € 2 000,00 €

20-442-01417 TRIBEČSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V TOPOĽČANOCH 27. Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany - výberové kolo 
pre Nitriansky a Trenčiansky kraj 1 950,00 € 1 500,00 €

20-442-01418 Krajské kultúrne stredisko v Žiline O dúhovú lampu z krajiny Zázračno 1 510,00 € 1 500,00 €

20-442-01420 Krajské kultúrne stredisko v Žiline Detská rozprávková Žilina 1 710,00 € 1 710,00 €

20-442-01423 Krajské kultúrne stredisko v Žiline Improliga - SKeCZ 4 700,00 € 3 500,00 €

20-442-01425 Spolok Dychová hudba Nadličanka 140 rokov dychovej hudby v Nadliciach 4 800,00 € 2 000,00 €

20-442-01427 Základná umelecká škola Rajec Rajecká hudobná jar - medzinárodná interpretačná súťaž v slovenskej 
tvorbe 8 150,00 € 7 500,00 €

20-442-01437 Prešovské združenie klasickej gitary 9. ročník Iuvenilis Cithara 4 900,00 € 2 500,00 €

20-442-01441 "Na plný dych" "Na plný dych" - medzinárodný festival dychových hudieb 40 150,00 € 3 000,00 €

20-442-01445 Pohronské osvetové stredisko Vianoce a cappella - prehliadka vokálnych zoskupení a cappella a 
komorných speváckych zborov s celoslovenskou účasťou 3 940,00 € 3 500,00 €

20-442-01446 Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi Fajna folklórna fotka 1 550,00 € 1 550,00 €

20-442-01449 Pohronské osvetové stredisko DEŇ TANCA - celoslovenská súťaž moderného a módneho tanca 14 660,00 € 5 000,00 €

20-442-01453 Pohronské osvetové stredisko DEŇ TANCA - súťaž moderného a módneho tanca Banskobystrického 
kraja 7 635,00 € 2 500,00 €

20-442-01455 Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi Divadelné Jaklovce 4 845,00 € 2 500,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia navrhuje účelovo viazať poskytnuté finančné prostriedky na aktivity spojené s neprofesionálnym umením.

20-442-01461 Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne LITERÁRNE SOIRÉE 1 805,00 € 1 500,00 €

20-442-01482 Konzervatórium Žilina Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka 15 986,00 € 2 000,00 €

20-442-01490 Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča Medzinárodný festival vežovej hudby 6 250,00 € 2 500,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia navrhuje účelovo viazať poskytnuté finančné prostriedky na aktivity spojené s neprofesionálnym umením.

20-442-01493 Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča ŠE/TRIM 5 950,00 € 3 500,00 €

20-442-01500 Obec Močenok Gorazdov Močenok, XXVIII. celonárodný festival kresťanského divadla 19 100,00 € 5 000,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia navrhuje účelovo viazať poskytnuté finančné prostriedky na aktivity spojené s neprofesionálnym umením.

20-442-01522 Občianske združenie ATĎ PREDNŠAM, TEDA SOM... 7 650,00 € 4 000,00 €

20-442-01532 Art AIR Center s.r.o. 24. Medzinárodná súťaž Bohdana Warchala v hre na sláčikových 
nástrojoch TALENTY PRE EURÓPU 2020 15 600,00 € 10 000,00 €

20-442-01534 Art AIR Center s.r.o. 3. Medzinárodná súťaž v hre na klavíri a komornej hre KLAVÍRNE 
TALENTY PRE EURÓPU 2020 9 900,00 € 6 000,00 €

20-442-01541 Občianske združenie Beniakove Chynorany XXVII. Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany 5 800,00 € 4 000,00 €

20-442-01552 Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko Nočné prehliadky 6 000,00 € 2 000,00 €

20-442-01568 Prešovská rozvojová agentúra (PRERAG) Kýchanie mozgu 15 800,00 € 1 500,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia navrhuje účelovo viazať poskytnuté finančné prostriedky na aktivity spojené s neprofesionálnym umením.

20-442-01586 Dychová hudba Vištučanka
10. Medzinárodný festival dychových hudieb VIŠTUKFEST 2020 
spojený so seminárom na tému Prínos ZDHS pre rozvoj slovenských 
dychových hudieb

4 300,00 € 3 000,00 €

20-442-01592 Modranská beseda Rozprávková Modra 2020 7 500,00 € 4 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia navrhuje účelovo viazať poskytnuté finančné prostriedky na aktivity spojené s neprofesionálnym umením.

20-442-01604 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Festival Stanislava Chrena 1 800,00 € 1 600,00 €

20-442-01615 Základná umelecká škola Banská Štiavnica Banskoštiavnické kladivká 2020 3 350,00 € 2 200,00 €

20-442-01617 Skupina historického šermu Banderium Bitka o Bratislavu - Bratislava 1620, historicko-kultúrny festival a 
rekonštrukcia obliehania mesta zo 17. storočia / 6. ročník 13 550,00 € 5 000,00 €

20-442-01620 Trnavský komorný orchester 5. ročník festivalu Hudba na radnici 5 900,00 € 2 000,00 €

20-442-01622 Zuzana Smudová Harantová ART STUDIO Z 2.ročník Celoštátnej prehliadky scénického tanca 8 490,00 € 6 000,00 €

20-442-01636 Priatelia starého divadla Flašinetiáda 2020 7 200,00 € 3 500,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia navrhuje účelovo viazať poskytnuté finančné prostriedky na aktivity spojené s neprofesionálnym umením.

20-442-01645 Občianske združenie Detská dychová hudba Hradišťanka Medzinárodný festival dychových hudieb Hradište 4 810,00 € 1 500,00 €

20-442-01672 Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča Starodávna muzika - medzinárodný festival 3 700,00 € 3 500,00 €

20-442-01690 Iniciatíva za živé mesto Festival kumštu remesla a zábavy, 23. ročník 9 200,00 € 2 000,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia navrhuje účelovo viazať poskytnuté finančné prostriedky na aktivity spojené s neprofesionálnym umením.

20-442-01698 Etudy Média Art Festival rozprávok zo Šariša 10 735,00 € 1 500,00 €

20-442-01707 Pre súčasnú operu Festival OCHOTNÍCI (6. ročník) 17 000,00 € 8 000,00 €

20-442-01708 Galantské osvetové stredisko Čaro slova - 53.ročník krajského festivalu umeleckého prednesu žien 
v Galante 1 550,00 € 1 500,00 €

20-442-01711 ArcheológiaSK s.r.o. Živý starovek pod Tatrami - medzinárodný festival starovekej kultúry 14 530,00 € 2 500,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia navrhuje účelovo viazať poskytnuté finančné prostriedky na aktivity spojené s neprofesionálnym umením.

20-442-01719 Banskobystrický kraj Turizmus Kráľovská svadba na Pustom hrade 15 450,00 € 3 500,00 €

20-442-01729 Mladí sú budúcnosť, n.o. Mladí sú budúcnosť / Youth is the Future 2020 9 950,00 € 1 500,00 €

20-442-01747 REGIÓN HOREHRONIE Príbehy v zážitkových vlakoch 13 840,00 € 5 000,00 €

20-442-01750 Galantské osvetové stredisko
DIGITFOTO GALANTA - XVIII. ročník celoslovenskej súťaže a 
prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou 
účasťou

2 000,00 € 1 700,00 €

20-442-01754 Krajské kultúrne stredisko v Žiline Sárova Bystrica 1 500,00 € 1 500,00 €

20-442-01756 Krajské kultúrne stredisko v Žiline November – mesiac fotografie 3 350,00 € 2 000,00 €

20-442-01757 Krajské kultúrne stredisko v Žiline Pominuteľnosť okamihu 8 950,00 € 1 500,00 €

20-442-01759 Akademický Prešov 54. ročník Akademického Prešova 27 700,00 € 16 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia navrhuje účelovo viazať poskytnuté finančné prostriedky na aktivity spojené s neprofesionálnym umením.

20-442-01760 Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota 100 rokov slovenského divadla v Rimavskej Sobote - festival 
ochotníckeho divadla 3 100,00 € 3 000,00 €

20-442-01777 Hradné múzeum vo Fiľakove XXI. Fiľakovské hradné hry – Prierez dejinami Fiľakova a okolia I. 11 370,00 € 4 500,00 €

20-442-01782 Materina dúška Festival na 4 sudoch 2020 11 400,00 € 1 500,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia navrhuje účelovo viazať poskytnuté finančné prostriedky na aktivity spojené s neprofesionálnym umením.

20-442-01783 Dom kultúry Liptovský Mikuláš XXVII.PAN 2020 celoštátna prehliadka pantomímy a pohybových 
divadiel s medzinárodnou účasťou 28 400,00 € 18 000,00 €

20-442-01795 COOLTAJNER Street pART 14 515,00 € 4 000,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia navrhuje účelovo viazať poskytnuté finančné prostriedky na aktivity spojené s neprofesionálnym umením.

20-442-01800 Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko HAH 2020 5 600,00 € 4 000,00 €

20-442-01808 Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Divadelné Dišputy 2020 7 150,00 € 5 000,00 €

Žiadosti úplné - nepodporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

20-442-01140 Podtatranské osvetové stredisko v Poprade Spišský Jeruzalem 2020 19 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na absenciu odborného garanta, chýbajúcu bližšiu špecifikáciu účinkujúcich a predimenzovaný rozpočet.

20-442-01152 Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach Popoludnie s hudbou 5 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov. Projekt má lokálny 
charakter.

20-442-01154 Dom kultúry v Čadci Múzy v uliciach X. 3 400,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov. Projekt má lokálny 
charakter.

20-442-01156 Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach Rečníci zo Zemplína 1 520,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov. Projekt má lokálny 
charakter.

20-442-01165 Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach Slávnosti zborového spevu - 27. ročník 1 800,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov.

20-442-01167 Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach Zemplínske pero 2020 - regionálna súťaž pre začínajúcich autorov - 
22. ročník 1 600,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov. Projekt má lokálny 
charakter.

20-442-01174 Základná umelecká škola v Gelnici Gelnický kľúč 4 320,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov. Značná časť rozpočtu je 
orientovaná na podporu profesionálneho umenia.

20-442-01178 Obec Dobrá Niva Divadlom bližšie k ľuďom 2 500,00 € 0,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na slabú kvalitu dramaturgie ako aj realizačného plánu v kontexte ostatných projektov.

20-442-01202 Gemersko - malohontské osvetové stredisko Festival Janka Plichtu 2 050,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na slabú kvalitu dramaturgie ako aj realizačného plánu v kontexte ostatných projektov.

20-442-01208 Solisko Čirč, s.r.o. Čirčanské leto v obci Čirč 2 850,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov. Projekt má lokálny 
charakter.

20-442-01213 Občianske združenie Fotoklub Detva Detvianskym objektívom 2020 8 980,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na slabú kvalitu dramaturgie ako aj realizačného plánu v kontexte ostatných projektov. Projekt má lokálny 
charakter.

20-442-01215 Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach Slovo ako dar 1 520,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov. Projekt má lokálny 
charakter.

20-442-01216 DH Maguranka 70. výročie založenia DH Maguranka 16 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia oceňuje doterajšiu činnosť žiadateľa, avšak odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na predimenzovaný rozpočet, spornú udržateľnosť tohto typu festivalu.

20-442-01217 Občianske združenie MUSA - Moderní Umeleckí Slovenskí Amatéri Artzóna 2020 10 900,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na slabú kvalitu dramaturgie ako aj realizačného plánu v kontexte ostatných projektov. Projekt má lokálny 
charakter.

20-442-01230 Gemersko - malohontské osvetové stredisko So striebrom vo vlasoch...prehliadka speváckych zborov seniorov 2 470,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na slabú kvalitu dramaturgie ako aj realizačného plánu v kontexte ostatných projektov. Projekt má lokálny 
charakter.

20-442-01233 NAŠE TALENTY Medzinárodný festival detských a mládežníckych dychových 
orchestrov BOJNICE 2020 19 800,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na predimenzovaný rozpočet a spornú udržateľnosť tohto typu festivalu.

20-442-01249 Občianske združenie priaznivcov športu a kultúry Festival Kokava 26 480,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na slabú, neujasnenú kvalitu dramaturgie ako aj realizačného plánu v kontexte ostatných projektov. Projekt má 
predimenzovaný rozpočet, komerčný potenciál a nie je zrejmé zameranie na neprofesionálne umenie.
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

20-442-01251 Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach Zemplínska scénická jeseň - malý divadelný festival ochotníckych 
divadiel 3 050,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na slabú kvalitu dramaturgie ako aj realizačného plánu v kontexte ostatných projektov. Projekt má lokálny 
charakter.

20-442-01262 Občianske združenie Život v meste Spišská Nová Ves Umenie v parku 2020 1 500,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na slabú kvalitu dramaturgie ako aj realizačného plánu v kontexte ostatných projektov.

20-442-01277 K-2000 Stre3t PD 6 600,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov. Projekt má lokálny 
charakter.

20-442-01308 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Malokarpatský slávi 2020 - súťaž neprofesionálov spevákov 
populárnej piesne 23.ročník 7 350,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže vo svojej celkovej koncepcii a svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov v rámci 
podprogramu.

20-442-01313 Občianske združenie "Dychová hudba Vlašanka" Spišskovlašský dychfest 2020 5 700,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na slabú kvalitu dramaturgie, nešpecifikovaných účinkujúcich, nedostatočnej odbornej garancie v kontexte 
ostatných projektov.

20-442-01326 Mesto Trstená Festival chrámových zborov a gospelových skupín "Spievame Márii" 6 300,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov. Projekt má lokálny 
charakter a predimenzovaný rozpočet.

20-442-01338 Alžbetínske naivné divadlo o.z. SENIOR BRATISLAVENSIS 2020 11 100,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov. Projekt má lokálny 
charakter, nešpecifikovaní účinkujúci, úzka cieľová skupina.

20-442-01343 Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou „Zrkadielko povedz že mi ... alebo Poďme spolu do rozprávky.“ 3 230,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov. Dramaturgia podujatia je 
nejasná, podujatie má regionálny charakter.

20-442-01355 Občianske združenie MUSA - Moderní Umeleckí Slovenskí Amatéri UNPROART 2020 - Rok 31 10 600,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na slabú kvalitu dramaturgie, absencia realizačného plánu, dramaturgie, kurátora, vystavujúcich.

20-442-01386 Trnavské osvetové stredisko Trnavské výTVORY 9 450,00 € 0,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov. Projekt má nejasné priority 
z hľadiska zamerania podprogramu a lokálny charakter.

20-134-01388 Mesto Modrý Kameň Zlatý erb Mesta Modrý Kameň 25 200,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na slabú kvalitu dramaturgie, absenciu realizačného plánu a predimenzovaný rozpočet.

20-442-01399 Dychová hudba Kolárovičanka, o.z. 6. ročník Dychfestu Kolárovický klarinet 4 950,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na slabú kvalitu dramaturgie, absencia realizačného plánu a odborného garanta v kontexte s podporenými 
projektami.

20-442-01401 Mesto Brezno Mladé talenty II. 6 350,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na slabú kvalitu dramaturgie, absencia realizačného plánu v kontexte s podporenými projektami.

20-442-01402 NAŠE TALENTY Celoslovenská súťaž Klarinetiáda Bojnice 2020 3 500,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov.

20-442-01403 Združenie SOS DIVADELNÁ CHALUPKA 2020 - inšpiratívny festival s medzinárodnou 
účasťou 18 500,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že predmetom žiadosti je aktivita, ktorú doteraz realizovalo Stredoslovenské osvetové stredisko v rámci 
svojej riadnej činnosti, s ktorým je žiadateľ organizačne a personálne úzko prepojený.

20-442-01405 Združenie na záchranu hradu Šášov Šášovské hradné hry - 16. ročník 5 230,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na slabú kvalitu dramaturgie ako aj realizačného plánu v kontexte ostatných projektov. Projekt nemá bližšie 
špecifikovaných účinkujúcich.

20-442-01413 Trnavské osvetové stredisko Z klenotnice ... najkrajšie ľudové zborové piesne 20 800,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť. Projekt má predimenzovaný rozpočet a vzhľadom na kvalitu a cenu podujatia sa neráta s výberom žiadneho vstupného.

20-442-01414 Trnavské osvetové stredisko Advent v regióne 10 400,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov. Projekt má lokálny 
charakter.

20-442-01424 Krajské kultúrne stredisko v Žiline Slam poetry - IMPRO 4 700,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia projekt nepodporuje, nakoľko sa jedná o duplicitný projekt s projektom č. 20-442-01423 (sprievodné podujatie).

20-442-01436 o.z. Kreatívne centrum Artem Dividlo 2020 14 345,00 € 0,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na nedostatočne vypracovaný projekt, málo špecifikovaný podiel profesionálnych umelcov a predimenzovaný 
rozpočet v kontexte ostatných projektov.

20-442-01440 ŠÁCHOR Festival ochotníckych divadiel TRAKTÉR 2020 - 5.ročník 1 930,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na slabú kvalitu dramaturgie, realizačného plánu v kontexte ostatných projektov a absenciu odborného garanta.

20-442-01456 Obec Prakovce Slovanská pieseň 2020 1 640,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na slabú kvalitu dramaturgie ako aj realizačného plánu v kontexte ostatných projektov. Projekt je nedostatočne 
vypracovaný, všeobecne formulovaný.

20-442-01457 Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra NITRIANSKA HUDOBNÁ JAR 2020 7 550,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže vo svojej celkovej koncepcii a svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov.

20-442-01458 Pohronské osvetové stredisko Najkrajšia dovolenková fotografia 2 830,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže vo svojej celkovej koncepcii a svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov.

20-442-01467 Obec Drietoma Drietomské slávnosti 20 350,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na výrazné zastúpenie tradičnej kultúry a profesionálnych umelcov. Rozpočet je predimenzovaný.

20-442-01480 Pohronské osvetové stredisko Melekova divadelná Nová Baňa 10 155,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže má nejasný rozpočet a vo svojej celkovej koncepcii a svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených 
projektov v rámci podprogramu.

20-442-01483 Pohronské osvetové stredisko Dotyky Múz 3 230,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov. Projekt má lokálny 
charakter.

20-442-01485 Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča Levočský LuminoFÓR 20 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom k predimenzovanému a nedostatočne špecifikovanému rozpočtu. Z projektu nie je jasné zastúpenie 
neprofesionálneho umenia.

20-442-01489 Pohronské osvetové stredisko Večer s ... 5 215,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na slabú kvalitu dramaturgie. Projekt je nedostatočne špecifikovaný v kontexte ostatných projektov.

20-442-01499 Obec Pruské HUGOFEST /15 ročnica Divadeľného súboru Hugo s jeho hosťami / 18 150,00 € 0,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov. Projekt má lokálny 
charakter a predimenzovaný rozpočet.

20-442-01509 Pohronské osvetové stredisko Horákova rečnícka Štiavnica 1 615,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na nedostatočne vypracovaný projekt (nejasná dramaturgia, realizačný plán, účinkujúci) v kontexte ostatných 
projektov.

20-442-01511 Pohronské osvetové stredisko Seniorské talentárium - celoslovenská nesúťažná prehliadka 
záujmovo-umeleckej činnosti seniorov 2 280,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na nedostatočne vypracovaný projekt (nejasná dramaturgia, realizačný plán, účinkujúci) v kontexte ostatných 
projektov.

20-442-01519 Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Keď sa história stretne s prítomnosťou 9 525,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť. Komisia kladne hodnotí zámer projektu, ktorý však realizačný plán dostatočne nenapĺňa.

20-442-01533 Sláčikový orchester Musica Iuvenalis 12. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL MLÁDEŽNÍCKYCH ORCHESTROV A 
ZBOROV ŠENGENSKÝ POLUDNÍK 16 600,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia nespochybňuje zámer a opodstatnenosť projektu. Komisia odporúča však žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt je nejasne formulovaný, z projektu 
nie je jasný pomer profesionálnych a neprofesionálnych umelcov a má výraznú orientáciu na tvorbu a vzdelávanie.

20-442-01535 Občianske združenie Kasiopea Celoslovenský divadelný festival Kasiopeafest 2020 28 500,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže vo svojej celkovej koncepcii a svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov v rámci 
podprogramu a má neadekvátne vysoký rozpočet projektu vzhľadom na položky priamo nesúvisiace so zameraním divadelného festivalu (hudobní umelci).

20-442-01560 Folklórny súbor Majdan Litmanová Rozdávame radosť ... 13 980,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nejasnosť zámeru. Vo svojej celkovej koncepcii a svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených 
projektov. Projekt má lokálny charakter a silnú orientáciu na tradičnú kultúru.

20-442-01601 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Divadelná Prievidza 1 680,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov. Projekt má lokálny 
charakter.

20-442-01616 Cantica Collegium musicum Zbory spievajú súčasných slovenských autorov 18 500,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia nespochybňuje zámer a opodstatnenosť projektu. Komisia odporúča však žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt je nejasne formulovaný, z projektu 
nie je jasný pomer profesionálnych a neprofesionálnych umelcov.

20-442-01627 Orchester detí a mládeže Harmónia Bratislava Slávnostné podujatie pri 40. výročí orchestra Harmónia 2 670,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Projekt nespadá do tohto podprogramu. Odborná komisia odporúča projekt podporiť do podprogramu zameraného na vznik a 
prezentáciu tvorby.
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

20-442-01656 Husľový kľúč Medzinárodný husľový festival 20 600,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Projekt nespadá do tohto podprogramu. Odborná komisia odporúča projekt podať do podprogramu zameraného na 
vzdelávanie.

20-442-01687 AD UNA CORDA CESTY K SEBE XIX 5 600,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Projekt nespadá do tohto podprogramu. Odborná komisia odporúča projekt podať do podprogramu zameraného na tvorbu.

20-442-01694 AD UNA CORDA Zborová fantázia 8 200,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Projekt nespadá do tohto podprogramu. Odborná komisia odporúča projekt podať do podprogramu zameraného na tvorbu.

20-442-01712 Dychová hudba Textilanka 13. Zlatovský festival dychových hudieb 7 040,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže vo svojej celkovej koncepcii a svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov. V projekte 
absentuje odborná garancia a dramaturgia.

20-442-01713 Mestské centrum kultúry Malacky Zejdeme sa na hambálku - 13. ročník 20 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže vo svojej celkovej koncepcii a svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov. V projekte 
absentujú základné informácie k jednotlivým bodom žiadosti (napr. nešpecifikovaní umelci, nedostatočný komentár k rozpočtu).

20-442-01723 Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou COOLtúrne leto 42 275,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na neujasnenú dramaturgiu, výraznú orientáciu na tradičnú kultúru (čo nespadá do tohto podprogramu), 
predimenzovaný rozpočet v kontexte ostatných projektov. Projekt má komerčný potenciál a vzhľadom na výšku žiadanej sumy žiadne uvedené výnosy z podujatia. Komisia 
odporúča do budúcna konzultovať zaradenie s príslušným referentom.

20-442-01725 Galantské osvetové stredisko Galantská paleta - prezentácia neprofesionálnej výtvarnej tvorby 2 100,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov. Projekt má lokálny 
charakter.

20-442-01735 Asociácia Bodypainterov Slovenska o.z Majstrovstvá Slovenska v maľovaní na telo BODY ART 2020 5 949,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže vo svojej celkovej koncepcii a svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov. Projekt má 
komerčný potenciál.

20-442-01743 Občianské združenie Návraty k pokladom Výstava prác a prezentácia kultúrnych aktivít klientov Domovou 
dôchodcov na Slovensku 5 030,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže vo svojej celkovej koncepcii a svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov. Nejasná 
dramaturgia, koncepčný, umelecký zámer, účinkujúci.

20-442-01755 Krajské kultúrne stredisko v Žiline Letný fotofest Žilina 3 650,00 € 0,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže vo svojej celkovej koncepcii a svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov.

20-442-01767 Obec Kamenec pod Vtáčnikom Dychovky pod Vtáčnikom, 12. ročník 4 900,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na nedostatočne vypracovaný projekt, svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov.

20-442-01781 REGIÓN GRON Po stopách kráľov 9 600,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na nedostatočne vypracovaný projekt, nejasne zacielený projekt (prevyšuje prezentácia hradu nad prezentáciou 
umenia) v kontexte ostatných projektov.

20-442-01820 Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER Virtuálna galéria v tuneli 38 575,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia nespochybňuje zámer a kvalitu projektu, avšak odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na to, že svojim zameraním nepatrí do tohto podprogramu. Prípadné 
zaradenie konzultujte s referentom podprogramu - Tvorba multimediálneho diela.

Bratislava 23.01.2020 

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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