
Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov

Výzva č. 1/2021
Program č. 4.1.3

Žiadosti úplné - podporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

21-413-00253 Pre Liptov - Pro Liptoviensis LIPTOV - DOM a život v ňom 20 000,00 € 10 000,00 €

21-413-00270 Občianske združenie Krnofeľ Tradičný mužský odev na Podpoľaní a v severnom Novohrade 13 130,00 € 4 000,00 €

21-413-00277 Podpolianske osvetové stredisko Pletené vlnené kapce 2 025,00 € 2 025,00 €

21-413-00278 Podpolianske osvetové stredisko Svadobné obradové koláče 3 895,00 € 3 500,00 €

21-413-00279 Podpolianske osvetové stredisko Spievanie pod oknami (Zbierka svadobných a vianočných ľudových 
piesní z obce Medzibrod) 5 210,00 € 5 000,00 €

21-413-00403 Kultobin, spol. s.r.o. Reči a úvahy o choreografii ľudového tanca 7 500,00 € 3 000,00 €

21-413-00453 Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Molnárova technika pre folklórne súbory 16 055,00 € 3 000,00 €

21-413-00473 Centrum tradičnej kultúry v Myjave CD historických nahrávok ľudovej hudby z Priepasného 2 391,00 € 2 000,00 €

21-413-00508 Centrum tradičnej kultúry v Myjave Pracovný zošit pre deti 4 212,00 € 3 000,00 €

Žiadosti úplné - nepodporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

21-413-00315 Ing. Iva Vranská Rojková - izkona Peter Záboj Kellner-Hostinský: Stará slovenská vieronáuka 3 880,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť z dôvodov chýbajúcej odbornej garancie a kvalifikovanej kritickej reflexie pramenného materiálu.

21-413-00388 Rusínsko-ukrajinská iniciatíva Stratené skvosty lemkovskej architektúry 8 600,00 € 0,00 €



Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť z dôvodu nedostatočného rozpracovania realizačného plánu vo vzťahu k pamiatkam ľudovej architektúry (nie cirkevnej).

21-413-00456 Klub železných matiek OZ Príprava rukopisu publikácie s pracovným názvom "Malá kniha 
slovenskej temnoty" - 1. fáza 20 530,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť z dôvodov chýbajúcej odbornej garancie a kvalifikovanej kritickej reflexie pramenného materiálu. Zužovanie analýzy na 
folklórny materiál bez širšieho kontextu môže viesť k tendenčnej interpretácii dobových rodových stereotypov.

21-413-00483 Iniciatíva za živé mesto Chvála zberateľstvu: kultúrne dedičstvo Banskej Štiavnice 13 550,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť z dôvodu, že žiadosť svojím obsahom nepatrí do do podprogramu , resp. programu Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová 
činnosť, ktorý nepodporuje vydávanie všeobecných monografií miest a obcí.

21-413-00490 Vydavateľstvo Pectus, s.r.o. Ľudovít Petraško: Spod prachu zabudnutia 6 500,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť z dôvodov chýbajúcej odbornej garancie a kvalifikovanej kritickej reflexie pramenného materiálu. Zároveň v projekte chýba 
dramaturgia plánovanej publikácie.

Bratislava 12.02.2021 

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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