
Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov

Výzva č. 6/2020
Program č. 4.3.2

Žiadosti úplné - podporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

20-432-02214 Klub priateľov Magury 45.výročie DFS Maguráčik 5 415,00 € 3 000,00 €

20-432-02288 Folklórny súbor Podpoľanec Nový scénický program k 45. výročiu FS Podpoľanec 14 975,00 € 2 000,00 €

20-432-02302 Čistý prameň-Tiszta Forrás, n.f. Klenoty slovenských tancov 5 230,00 € 2 500,00 €

20-432-02328 PRO TECHNIK STU Plachtince - Príbelce 2 800,00 € 2 500,00 €

20-432-02375 Mesto Šaľa Ján Boťán 32 320,00 € 10 000,00 €

20-432-02391 Hájenka Nové kúsky v Hájenke 9 240,00 € 2 500,00 €

20-432-02400 Folklórny súbor LUSK Krakovany Program k 30. výročiu Folklórneho súboru Lusk Krakovany 4 300,00 € 2 000,00 €

20-432-02417 Poleno "Ťažký život rubárovi" - choreografický blok tancov a piesní z oblasti 
Čierneho Balogu 6 000,00 € 3 000,00 €

20-432-02464 Detský folklórny súbor RADOSŤ v Trenčíne Zvyky pri stavaní májov v Záblatí 15 500,00 € 2 500,00 €

20-432-02468 FOLKLÓRNA SKUPINA ŠKVARKARE Realizácia a vydanie zvukového nosiča spojené s koncertom a krstom 
CD nosiča 7 420,00 € 3 000,00 €

20-432-02519 Cultura Ethnica Pozdravujem domov - multimediálny program venovaný téme 
vysťahovalectva 3 900,00 € 3 000,00 €

20-432-02520 Art AIR Center s.r.o. Profilové CD spevákov Slávky Horváthovej Zápotočnej a Jaroslava 
Zápotočného zo Žaškova 6 000,00 € 2 000,00 €

20-432-02528 TRNKY VIANOČNÉ ĽUDOVÉ A LITURGICKÉ PIESNE Z HOREHRONIA, vydanie CD 10 500,00 € 7 000,00 €



Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

20-432-02552 OZ Juhaska reguľa Po huroch košare, po karčmoch grajcare 14 100,00 € 6 500,00 €

20-432-02574 Folklórny súbor Nadšenci Nový celovečerný umelecký program a nový hudobo-spevácky 
program Folklórneho súboru Nadšenci 4 413,00 € 3 500,00 €

20-432-02594 OZ Ponitranci Legenda o troch bratoch 3 950,00 € 3 500,00 €

20-432-02609 FS Živel Kmene 16 900,00 € 3 500,00 €

20-432-02619 TATRÍN Hudobná kronika Čataja 6 060,00 € 3 000,00 €

Žiadosti úplné - nepodporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

20-432-02240 OZ RADOSŤ pri meste Pezinok 15 rokov RADOSTI 7 305,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže neprináša inovatívne prvky do tradičnej miestnej kultúry, nie je možné identifikovať bližší umelecký zámer. Neprináša 
dostatočný prínos pre zadefinovanú cieľovú skupinu.

20-432-02254 Detský folklórny súbor Hviezdička Zhotovenie CD nosiča. 2 604,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže z projektu nie je zrejmé aký nový umelecký prínos prináša. Z projektu nie je zrejmé, či ide o spracovanie nových 
neznámych materiálových zdrojov.

20-432-02283 Dom kultúry v Čadci Čas dohviezdny - DFS Kelčovan 5 700,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. V kontexte s ostatnými podporenými projektami nedosahuje obsahovú kvalitu a žiadaný umelecký prínos.

20-413-02371 Folklórna skupina Kýčera Kýčera, Kýčera ..... CD nosič 7 900,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže z projektu nie je zrejmé aký nový umelecký prínos prináša. Z projektu nie je zrejmé, či ide o spracovanie nových 
neznámych materiálových zdrojov.

20-432-02387 Obec Imeľ Znie pieseň naša - Száll a dal - ľudová spevácka skupina Imelo- 
Fagyöngy pri obci Imeľ 7 928,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže nie je možné identifikovať bližší umelecký zámer a prínos pre tradičnú kultúru.

20-432-02426 Folklórne združenie Jánošík pri DMS Fiľakovo Vydanie CD nosiča Rozkazovačky 1999 - 2019 4 500,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže neprináša inovatívne prvky do tradičnej miestnej kultúry, nie je možné identifikovať bližší umelecký zámer. Neprináša 
dostatočný prínos pre zadefinovanú cieľovú skupinu.

20-432-02488 Združenie SOS Z DEDINY DO MESTA 11 470,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže z projektu nie je jasná nová tvorba, ktorá je prioritou podprogramu. Podľa uvedenej dramaturgie ide o prehliadkový typ 
programu, nie o autorský program s jasnou dramaturgickou líniou.
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

20-432-02493 Stredoslovenské osvetové stredisko
Inšpiratívne programy o tradičných zamestnaniach a spôsobe 
života obyvateľov obcí z regiónov Horehronie, Pohronie a 
Podpoľanie

2 138,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže z projektu nie je jasná nová tvorba, ktorá je prioritou podprogramu. Podľa uvedenej dramaturgie ide o prehliadkový typ 
programu, nie o autorský program s jasnou dramaturgickou líniou.

20-432-02495 Folklórne združenie KARPATY Obrázky z Važca - Svadba z Važca a Važecké Vianoce s FS Karpaty 10 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže z projektu nie je zrejmé aký nový umelecký prínos prináša. Z projektu nie je zrejmé, či ide o spracovanie nových 
neznámych materiálových zdrojov.

20-432-02521 Záujmové združenie folklórneho súboru VRŠATEC Kroje z Trenčianskej Turnej 9 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. V kontexte s ostatnými podporenými projektami nedosahuje dostatočnú obsahovú kvalitu.

20-432-02523 Drišľak s.r.o Drišľak CD Album 9 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným projektom nedostatočné. 
Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

20-432-02541 Košické folklórne štúdio Premiérový program FS Železiar 8 200,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Výstupy projektu sú nekonkrétne ( námet, téma ), nejasný je dramaturgický cieľ, projekt má nejasne definovaný rozpočet.

20-432-02549 Občianske združenie Folklórneho súboru Šarišan RO©K NA DZEDZINE - 2.etapa 25 405,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže výstup a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny a má značný komerčný charakter.

20-432-02556 Klub 3F Premiérový program detských folklórnych súborov 8 700,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže z projektu nie je jasná nová tvorba, ktorá je prioritou podprogramu. Podľa uvedenej dramaturgie ide o prehliadkový typ 
programu, nie o autorský program s jasnou dramaturgickou líniou.

20-432-02571 Obec Podhorie Podhorská svadba - CD 4 650,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže v projekte nejde o novú tvorbu, ktorá je prioritou tohto podprogramu. Komisia uprednostňuje prvé vydania CD nosičov.

20-432-02579 UFS Ekonóm o.z Držíme tradície 56 540,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže jeho výstupy sú veľmi všeobecné, nejasné, absentuje dramaturgia a autorský tím. Nie je možné identifikovať umelecký 
zámer. Kvalita realizačného plánu je nedostatočná vzhľadom k finančnej náročnosti projektu.

20-432-02610 Obec Kapušany V Kapušanoch dobre 3 185,00 € 0,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. V kontexte s ostatnými podporenými projektami nedosahuje obsahovú kvalitu a žiadaný umelecký prínos.

Bratislava 18.03.2020 

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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