
Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov

Výzva č. 1/2021
Program č. 2.2.1

Žiadosti úplné - podporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

21-221-00106 KOLOMAŽ (združenie pre súčasné umenie) OTVORENÝ KULTÚRNY PRIESTOR 2021: "KONTINUITA A ROZVOJ"
2021: 81 700,00 €
2022: 86 700,00 €
2023: 91 700,00 €

2021: 40 000,00 €
2022: 0,00 €
2023: 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť podporiť iba na rok 2021, nakoľko sa kultúrne a umelecké centrum nachádza v procese transformácie a predpokladom podpory na viac rokov je 
stabilná situácia centra a jasný plán rozvoja na ďalšie obdobie. Komisia oceňuje doterajšie aktivity a vníma jasné miesto na mape slovenských kultúrnych a umeleckých centier, 
zároveň, ale odporúča žiadateľovi / žiadateľke po stabilizovaní situácie vyhodnotiť aktuálny stav vzhľadom na štruktúru / počet podujatí, možnosti centra a výhľad na ďalšie obdobie a 
zvážiť, či sa naďalej uchádzať o podporu v podprograme 2.2.1 - pokiaľ nedôjde k výraznejšiemu rozšíreniu aktivít, považuje komisia v krátkodobom a strednodobom horizonte za 
vhodnejšie uchádzať sa o podporu v podprograme pre menšie kultúrne a umelecké centrá, ktorý by súčasnému profilu a ekonomike centra zodpovedal viac ako podprogram 2.2.1.

21-221-00130 Truc sphérique Stanica a Nová synagóga 2021 - 2023 / Spojené kultúrne centrá 
žilinské

2021: 200 000,00 €
2022: 200 000,00 €
2023: 200 000,00 €

2021: 200 000,00 €
2022: 200 000,00 €
2023: 200 000,00 €

21-221-00167 Tabačka Kulturfabrik n.o. Tabačka Kulturfabrik
2021: 197 000,00 €
2022: 200 000,00 €
2023: 200 000,00 €

2021: 150 000,00 €
2022: 165 000,00 €
2023: 180 000,00 €

21-221-00214 A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru A4 - priestor súčasnej kultúry: OSEMNÁSTY, DEVÄTNÁSTY A 
DVADSIATY ROK

2021: 196 653,00 €
2022: 200 000,00 €
2023: 200 000,00 €

2021: 150 000,00 €
2022: 160 000,00 €
2023: 170 000,00 €

21-221-00216 literarnyklub.sk - občianske združenie literarnyklub.sk
2021: 81 814,00 €
2022: 82 000,00 €
2023: 85 000,00 €

2021: 40 000,00 €
2022: 0,00 €
2023: 0,00 €



Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť podporiť na rok 2021, nakoľko aktuálny model fungovania centra považuje v kontexte veľkých kultúrnych centier za problematický. Komisia preto 
odporúča žiadateľovi / žiadateľke, aby sa v ďalšej výzve uchádzal buď o podporu v podprograme určenom pre literárne prehliadky, festivaly a súťaže pokiaľ bude prioritou 
celoslovenská pôsobnosť aktivít, alebo v podprograme pre menšie kultúrne centrá ak by boli aktivity projektu viazané na stály priestor kultúrneho a umeleckého centra.

21-221-00217 TICHO a spol. Aktivity komorného kultúrneho centra TICHO a spol. v rokoch 2021 - 
2023 76 884,00 € 40 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť podporiť, zaväzuje ale žiadateľa / žiadateľku použiť podporu z FPU primárne na aktivity z vlastnej produkcie centra a tiež min. zachovať, resp. 
zvýšiť v aktualizovanom rozpočte v časti dotácia z FPU pomer výšky honorárov pre účinkujúcich umelcov k ostatným personálnym nákladom.
Aktuálny model fungovania centra považuje odborná komisia v kontexte veľkých kultúrnych centier za problematický a odporúča žiadateľovi / žiadateľke, aby sa v ďalšej výzve 
uchádzal buď o podporu v podprograme pre celoročné aktivity nezávislých divadiel ak by dramaturgiu ešte viac koncentroval na javiskové formy, alebo v podprograme pre menšie 
kultúrne centrá, avšak v takom prípade by bolo žiadúce posilniť multižánrovosť dramaturgie kultúrneho a umeleckého centra.

Žiadosti úplné - nepodporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

21-221-00077 ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie Stará tržnica 2021 117 100,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, nakoľko aktivity, ktoré žiadateľ zahrnul do projektu pre FPU považuje skôr za doplňujúci program k podujatiam, ktoré v 
priestore centra realizujú iné subjekty, ale aj k vlastným aktivitám Starej tržnice. Viac ako umelecký charakter podľa komisie prevažuje v projekte komunitný rozmer centra. 
Kvalita predloženej dramaturgie podľa komisie nedosahuje úroveň očakávanú od veľkého kultúrneho centra - obzvlášť v kontexte ponuky nezávislej kultúrnej scény v 
Bratislave - komisia odporúča žiadateľovi zvážiť uchádzať sa o podporu v podprograme 2.2.2, ktorý by charakteru a dosahu takto koncipovaného projektu vyhovoval lepšie.

21-221-00190 Coronado, s.r.o. Majestic Music Club 2021 117 060,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, nakoľko podpora z podprogramu 2.2.1 nie je určená pre projekty, ktoré sú zamerané svojou odbornou činnosťou prevažne na 
prezentáciu jedného druhu umenia. Odborná komisia odporúča žiadateľovi uchádzať sa o podporu v príslušnom podprograme FPU určenom pre oblasť hudby.

21-221-00194 Cultura o.z. Kultúra a noblesa Trenčianske Teplice 2021 81 380,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže obsahovo nespadá do podprogramu 2.2.2 - svojou povahou nejde o projekt kultúrneho centra s periodickými aktivitami 
a ucelenou dramaturgiou, ale o sériu jednotlivých podujatí. Odborná komisia odporúča žiadateľovi / žiadateľke uchádzať sa o podporu v jednotlivých podprogramoch FPU 
určených pre konkrétny typ aktivít.

Bratislava 22.01.2021 

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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