
Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov

Výzva č. 3/2021
Program č. 1.1.4

Žiadosti úplné - podporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

21-114-01027 Kult.1629 Festival Slanický ostrov divadla 2021 8 000,00 € 4 000,00 €

21-114-01399 Mestská časť Bratislava - Rusovce Bábky v parku 13 900,00 € 5 000,00 €

21-114-01412 Divadlo ASTORKA Korzo ´90 XVI. FESTIVAL ASTORKA 2021 23 000,00 € 5 000,00 €

21-114-01429 Akadémia umení v Banskej Bystrici ARTORIUM 2021 18 860,00 € 9 000,00 €

21-114-01475 Štúdio L+S, s.r.o. Festival čského divadla, 28. ročník 23 000,00 € 5 000,00 €

21-114-01521 Mesto Lučenec Rozprávkové pódium 2021 10 000,00 € 5 000,00 €

21-114-01600 Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach Virvar - Dni bábkového divadla a hier pre rodiny 40 000,00 € 20 000,00 €

21-114-01817 RECORD, s.r.o. Slovenské kortyny 2021 27 000,00 € 9 000,00 €

21-114-01833 KONTRA Divadlo Kontra: Medzinárodný divadelný festival Adaptácie 2021 24 750,00 € 14 000,00 €

21-114-01894 Priatelia starého divadla Gašpariáda 2021 14 400,00 € 5 000,00 €

21-114-01901 KOLOMAŽ (združenie pre súčasné umenie) SÁM NA JAVISKU 2021: DIALÓG II. 45 975,00 € 20 000,00 €

21-114-01910 NAD TÝM - Červená Studňa, o.z. InfantUM 2021 (detský / detinský festival) 10 110,00 € 4 000,00 €

21-114-01967 Divadlo Jozefa Gregora Tajovského ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ - REŠTART 38 650,00 € 20 000,00 €

21-114-01989 Nezávislý útvar divadelnej energie - NUDE SHOWCASE Divadla NUDE: unseen realities 18 900,00 € 18 600,00 €

21-114-02043 Viac Kultúry Fokus – Pokus 2021 40 160,00 € 19 800,00 €

21-114-02109 Mestské divadlo ACTORES Rožňava TEMPUS ART 2021 - 5.medzinárodný festival alternatívnych divadiel 59 870,00 € 20 000,00 €



Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

21-114-02142 Mestské kultúrne centrum Hlohovec Divadelné zrkadlenie 27 000,00 € 10 000,00 €

21-114-02160 VLNOPLOCHA VLNOPLOCHA 2021 HAPPY END 50 780,00 € 25 000,00 €

21-114-02187 Dlhý, široký a bystrozraký 33. Víkend atraktívneho diavdla 49 500,00 € 20 000,00 €

21-114-02216 Drama Queer Drama Queer 2021 60 000,00 € 20 000,00 €

21-114-02220 š.um.. Noc divadiel 2021 - Trebišov (3. ročník) 3 300,00 € 1 600,00 €

Žiadosti úplné - nepodporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

21-114-00658 SpozaVoza Festival(ík) 11 600,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť z dôvodu nedostatočnej rozpracovanosti projektu. Žiadosť nedosahuje kvality ostatných predložených projektov.

21-114-00743 PRAKTIKÁBEL 1. Päťročnica PRAKTIKÁBLU 8 900,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na nedostatočne rozpracovaný koncept. Projekt nedosahuje kvality ostatných predložených žiadostí. Časový 
harmonogram projektu nie je reálny.

21-114-01438 Radost až na kosť Študentský divadelný CAMPUS OpenAir 57 500,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na jeho vzdelávací charakter. Komisia odporúča projekt predložiť v podprograme pre výskum a vzdelávacie aktivity.

21-114-01487 Spišské divadlo Divadelný Spiš 2021 18 800,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt nedosahuje kvality ostatných predložených žiadostí a vzhľadom na výšku alokovanej sumy pre 
podprogram.

21-114-01526 Vladimír Zetek - divadelná agentúra Žihadlo BÁBKOVÉ ŽIHADLENIE 6 18 600,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt nedosahuje kvality ostatných predložených žiadostí a vzhľadom na výšku alokovanej sumy pre 
podprogram.

21-114-01590 Harry Teater, o. z. Festival ŠpanDiv 18 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt nedosahuje kvality ostatných predložených žiadostí a vzhľadom na výšku alokovanej sumy pre 
podprogram.

21-114-01591 Radost až na kosť Divadlo CS - medzinárodný festival divadla 40 150,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na to, že projekt nemá charakter festivalu, nakoľko jednotlivé aktivity sú v projekte plánované počas dlhšieho 
časového obdobia. Ide o komerčnú prehliadku inscenácií.

21-114-01650 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Divadelné nádvorie u Zichyho 15 000,00 € 0,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na to, že projekt nemá charakter festivalu. Ide o viacmesačné kultúrne aktivity. Projekt je len sériou inscenácií bez 
sprievodných podujatí.

21-114-01750 Občianske združenie Boris EDU STAGE - divadelný festival 27 400,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na jeho vzdelávací charakter. Komisia odporúča projekt predložiť v podprograme pre výskum a vzdelávacie aktivity.

21-114-01835 DIVADLO POD BALKÓNOM Festival komorných a pouličných divadiel ZÁLA 13 900,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt nedosahuje kvality ostatných predložených žiadostí a vzhľadom na výšku alokovanej sumy pre 
podprogram.

21-114-01837 Mestské kultúrne stredisko Letný divadelný festival 28 725,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na to, že projekt nemá charakter festivalu, nakoľko jednotlivé aktivity sú v projekte plánované počas dlhšieho 
časového obdobia.

21-114-01887 Divadelná spoločnosť Igrici v Bojniciach 8 450,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt nedosahuje kvality ostatných predložených žiadostí a vzhľadom na výšku alokovanej sumy pre 
podprogram.

21-114-02032 Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota ROZPRÁVKOVÉ PRÁZDNINY - divadelný festival pre deti 8 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na to, že projekt nemá charakter festivalu. Ide o viacmesačné kultúrne aktivity.

21-114-02035 Pezinské kultúrne centrum Festival pouličného divadla 36 565,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť z dôvodu nedostatočnej rozpracovanosti projektu, nedostatočnej umeleckej kvality programu a nesúrodej dramaturgie. V 
rámci financovania rozpočtu projektu je nešpecifikovaný podiel financovania zo strany zriaďovateľa.

21-114-02058 Kultúrne zariadenia Petržalky JUNÁTRO 44 900,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodariť vzhľadom na nedostatočnú rozpracovanosť a nešpecifikovanú dramaturgiu festivalu. V žiadosti sú uvedené inscenácie, ktoré 
divadlá už nemajú v repertoári. Sprievodné podujatia sú uvedené tiež len vo všeobecnosti.

21-114-02059 Kultúrne zariadenia Petržalky MARIONETÁRIUM 26 100,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na nedostatočný inovatívny a kreatívny prínos projektu. Žiadosť nie je dostatočne rozpracovaná a konkretizovaná.

21-114-02114 Nonsensus Festival slovenského činoherného divadla pre študentov umenia a 
odbornú verejnosť 26 250,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť z dôvodu nedostatočnej rozpracovanosti projektu. V kontexte festivalovej ponuky v Bratislavskom kraji projekt neprináša 
dostatočnú inovatívnosť. Projekt je zameraný najmä na vysokoškolských študentov, komisia odporúča v budúcnosti spolufinancovať projekt aj z iných zdrojov.

21-114-02123 Divadielko Concordia GAŠPARfest - divadelný festival nezávislých bábkových divadiel 5 280,00 € 0,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na to, že projekt nemá charakter festivalu. Z povahy žiadosti vyplýva, že ide o viacmesačné kultúrne aktivity.

21-114-02158 Niko Lagerfeld s.r.o. Bratislava Comedy Festival 60 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia projekt odporúča nepodporiť vzhľadom na komerčný potenciál projektu. Komisia odporúča v budúcnosti zreálniť náklady na projekt a využiť viaczdrojové 
financovanie.

21-114-02277 Mestské kultúrne stredisko Medzinárodný divadelný festival - slovenské profesionálne divadlá 4 100,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na nedostatočnú rozpracovanosť projektu. Projekt nemá charakter festivalu, je rozložený počas celého roka, 
obsahuje viacmesačné umelecké aktivity. Slovenská časť programu má nedostatočnú umeleckú úroveň.

Bratislava 26.03.2021 

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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