Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 5/2021
Program č. 1.5.2
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

21-152-02501

FAMA art, o.z.

Nanettiová, Angela: Mágovo tajomstvo

21-152-02509

Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o.

Vydanie knižných publikácií pre deti a mládež 2021

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa na základe edičného plánu rozhodla podporiť nasledovné publikácie:

komisie

Zbojníci. Povesti a príbehy o hôrnych chlapcoch (pracovný názov)

Žiadaná suma

Pridelená suma

5 580,00 €

3 000,00 €

31 035,00 €

9 000,00 €

13 901,00 €

7 000,00 €

29 500,00 €

15 000,00 €

Skalná kráľovná. Povesti z východu Slovenska (pracovný názov)
Neuveriteľné dobrodružstvá grófa Beňovského
Roman Brat: Štyria jazdci/Kristínka a svet fantázie/Veľké
21-152-02538

IKAR, a.s.

prekvapenie/Anton Pižurný : Povesti a legendy/Ivona Ďuričová –
Vesmír a pehy
1_Vitaj v múzeu, 2_Modré srdce, 3_O chlapcovi, 4_Stručné dejiny

21-152-02539

Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o.

Slovenska. Architektúra, 5_Nočný život zvierat, 6_Bláznivé
dobrodružstvá, 7_Dva národy, jeden štát, 8_Srdce veže, 9_Pilot
Gusto, 10_Zázraky, 11_Anča, 12_Hviezdy pre teba, 13_Hra

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa na základe edičného plánu rozhodla podporiť nasledovné publikácie:

komisie

Vitaj v múzeu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Modré srdce s kečupovým fľakom
O chlapcovi, ktorý rozumel psom
Nočný život zvierat
Bláznivé dobrodružstvá holuba Ernesta
Dva národy - jeden štát
Srdce veže
Pilot Gusto 2 (pracovný názov)
Zázraky
Anča z Pomaranča a záchrana ranča
Hviezdy pre teba
21-152-02572

AlleGro Plus, s.r.o.

Vydavateľský plán AlleGra Plus

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa na základe edičného plánu rozhodla podporiť nasledovné publikácie:

komisie

Lebka s dvoma zámkami

16 855,00 €

6 500,00 €

12 150,00 €

6 000,00 €

50 705,00 €

20 000,00 €

4 700,00 €

3 000,00 €

16 340,00 €

6 000,00 €

Šelmy v lavici
Joanna Gainesová: Sme záhradníci, Lisa Aisato: Všetky farby života,
21-152-02593

Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o.

Ivana Havranová: Janka, Alex a mravec z kredenca, Zuzka Šulajová:
Budem iná, Carsten Henn: Doručovateľ knih

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa na základe edičného plánu rozhodla podporiť nasledovné publikácie:

komisie

Budem iná
Doručovateľ kníh

21-152-02602

PERFEKT a.s.

Edičný plán detskej literatúry vydavateľstva Perfekt

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa na základe edičného plánu rozhodla podporiť nasledovné publikácie:

komisie

Pre štipľavé lečo
Aha! Ja už viem
O Malom kozmonautovi
Pygmalión a Galatea
Zverinec
Antológia poviedok pre deti a násťročných

21-152-02621

Vydavateľstvo Pectus, s.r.o.

Ľudovít Petraško: Fortunátus a jeho čarovný mešec

21-152-02624

DAXE, spol. s r.o.

Edičný plán kníh pre deti

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa na základe edičného plánu rozhodla podporiť nasledovné publikácie:

komisie

Máriška Bombrľkatá a jej poklady v knihách ukryté
Dobrodružstvá Červeného čipa alebo Kolotoč s Dobšinským

2

Č. žiadosti
21-152-02626

Žiadateľ
VYDAVATEĽSTVO SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV s.r.o.

Názov projektu
Knihy pre deti a mládež

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa na základe edičného plánu rozhodla podporiť nasledovné publikácie:

komisie

Konferencia zvierat

Žiadaná suma

Pridelená suma

22 000,00 €

5 000,00 €

8 480,00 €

3 500,00 €

11 400,00 €

8 000,00 €

21 447,00 €

12 000,00 €

23 080,00 €

9 000,00 €

6 042,00 €

3 500,00 €

28 000,00 €

6 500,00 €

13 700,00 €

2 000,00 €

Drak Ula a iné uletené rozprávky
21-152-02655

morusa s.r.o.

vydanie knihy Listy mame

21-152-02664

FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

Malé knihy s veľkou pridanou hodnotou (FACE 2021)

21-152-02669

TRIO PUBLISHING, s. r. o.

1. Malá princezná; 2. O psovi, ktorý mal chlapca; 3. Prečo stromy
spievajú; 4. Pán Nápad; 5. Túlavý braček; 6. Chymeros 3

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa na základe edičného plánu rozhodla podporiť nasledovné publikácie:

komisie

Prečo stromy spievajú (prac. názov);
Pán nápad (prac. názov);
Túlavý braček;
Chymeros 3 Vertigos a sedem tajomstiev

21-152-02694

SLNIEČKOVO

Detské knihy na čítanie a snívanie 2021

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa na základe edičného plánu rozhodla podporiť nasledovné publikácie:

komisie

Volanie močiara (pracovný názov)
Pán Guľôčka - Poklady (pracovný názov)
Lúčny koník na cestách (pracovný názov)

21-152-02698

Modrý Peter

21-152-02706

Mgr. Peter Chalupa - PETRUS

Jon Fosse - Sestra
1/Milan Sládek: ELFI a dlhé prázdniny, 2/ Adalbert Stifter: HORSKÝ
KRIŠTÁĽ, 3/ ČERVENÁ LABUŤ - Príbehy severoamerických Indiánov

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa na základe edičného plánu rozhodla podporiť nasledovné publikácie:

komisie

Horský krištáľ
ČERVENÁ LABUŤ - Príbehy severoamerických Indiánov

21-152-02732
Zdôvodnenie
komisie

Peter Gärtner

Edičný plán Peter Gärtner 2021/2022

Odborná komisia sa na základe edičného plánu rozhodla podporiť nasledovnú publikáciu Krpci z tretieho vchodu

21-152-02739

ARTFORUM spol. s r.o.

Detský rok 2021

11 828,00 €

8 000,00 €

21-152-02746

Vertigos o.z.

Edičný plán - knihy pre deti

23 670,00 €

6 000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa na základe edičného plánu rozhodla podporiť nasledovné publikácie:

komisie

Ktoviečíkovia
Prečo starí ľudia voňajú ako orechové listy
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Č. žiadosti

Žiadateľ

21-152-02759

Jana Hoschek Hoffstädter - E.J.

21-152-02763

Verbarium s. r. o.

Názov projektu
1. Ham-ham (pracovný názov) 2. Klementína (pracovný názov) 3.
Rozvodová príručka pre deti a rodičov (pracovný názov)
Vydávanie kníh pre deti a mládež

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa na základe edičného plánu rozhodla podporiť nasledovné publikácie:

komisie

Taká obyčajná rodina

Žiadaná suma

Pridelená suma

17 000,00 €

9 000,00 €

22 478,00 €

11 000,00 €

Nina z prvej cé
Hortenzia a tieň
Riko, Oskar a veľké pátranie
21-152-02768

Bublina print s.r.o.

O Duške a Luške

5 550,00 €

3 000,00 €

21-152-02770

Albatros Media Slovakia s.r.o.

Vydanie troch publikácií pre detského čitateľa

4 000,00 €

4 000,00 €

21-152-02780

Portugalský inštitút

5 940,00 €

3 000,00 €

21-152-02792

Vydavateľstvo BUVIK, s. r. o.

Štyri knihy pre deti a mládež

9 000,00 €

9 000,00 €

21-152-02797

Drama Queer

Rozprávková krajina pre všetkých

15 500,00 €

6 000,00 €

21-152-02803

BRAK s. r. o.

30 250,00 €

10 000,00 €

6 700,00 €

6 000,00 €

47 892,00 €

20 000,00 €

Vydanie prekladu knihy "A Menina do Mar" od Sophie de Mello
Breyner Andresen

BRAK - edičný plán vydávania umeleckej literatúry pre deti a mládež
2021/2022

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa na základe edičného plánu rozhodla podporiť nasledovné publikácie:

komisie

Zimná zmrzlináreň
Veľké čísla (pracovný názov)
Rozprávky, akých tu ešte nebolo

21-152-02806

82 s.r.o.

21-152-02807

Monokel s.r.o.

Dve ilustrované knihy z vydavateľstva 82 Bøok & Design Shõp 2021, Na všetko je čas; Potom
Tituly vydavateľstva Monokel v oblasti umeleckej literatúry pre deti a
mládež pre roky 2021 / 2022

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa na základe edičného plánu rozhodla podporiť nasledovné publikácie:

komisie

Eliška nie je strašidlo
Posledné spoločenstvo
Príbehostroj
Blízko a ďaleko

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
21-152-01648

Žiadateľ
WAYOUT

Názov projektu
Ilustrovený spevník PACI PAC pre deti.
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Žiadaná suma
7 000,00 €

Pridelená suma
0,00 €

Č. žiadosti
Zdôvodnenie
komisie
21-152-02360
Zdôvodnenie
komisie
21-152-02394

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť vzhľadom na nejednoznačný umelecký prínos do kategórie literatúry pre deti a mládež.
Mladé topole

Kým priletia bociany / Ako si pavúčica Frída zosnovala nový domček

10 450,00 €

0,00 €

12 900,00 €

0,00 €

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť v kontexte kvality ostatných žiadostí.
Pars Artem

Edičný plán vydavateľstva Pars Artem

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť z dôvodu, že textová a výtvarná stránka diela neprináša novú kvalitu a nereflektuje súčasné trendy publikácií pre deti a

komisie

mládež.

21-152-02412
Zdôvodnenie
komisie
21-152-02454

PLUTOŠOP s.r.o.

Vydanie knihy "O Agátke a Christie"

4 500,00 €

0,00 €

7 900,00 €

0,00 €

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že prevažuje didaktický aspekt nad umeleckým.
La Plata Production s. r. o.

Vydanie knihy pre deti Kapitán cez palubu

Zdôvodnenie

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že kvality projektu vyniknú v inom ako literárnom segmente. Ilustrácie komisia považuje za umelecky

komisie

nedostatočne hodnotné.

21-152-02464
Zdôvodnenie
komisie
21-152-02524
Zdôvodnenie
komisie
21-152-02529
Zdôvodnenie
komisie
21-152-02585
Zdôvodnenie
komisie
21-152-02589
Zdôvodnenie
komisie
21-152-02601

VENUPRESS s.r.o.

VENUPRESS - knihy pre mládež

2 257,00 €

0,00 €

2 300,00 €

0,00 €

11 900,00 €

0,00 €

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú umeleckú kvalitu diela.
Tranoscius, a.s.

Slávka Kukučková - Slnkom byť

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú básnickú kvalitu diela.
NAPIONIERI

Ilustrovaný cestopis: Afrika na Pionieri

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú literárnu a výtvarnú kvalitu diela a sporné zameranie na danú cieľovú skupinu.
Rokus, s.r.o.

Vydanie knihy Brokoličkin príbeh

12 250,00 €

0,00 €

2 600,00 €

0,00 €

2 470,00 €

0,00 €

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú umeleckú kvalitu diela.
Občianske združenie Galanta literárna

Vydanie knihy Dorotka a jej spolužiaci z I. B

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že prevažuje didaktický aspekt nad umeleckým.
Trisig, občianske združenie

Rozprávky z Podhradky
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Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť z dôvodu, že textová a výtvarná stránka diela neprináša novú kvalitu a nereflektuje súčasné trendy publikácií pre deti a

komisie

mládež.

21-152-02607

AB ART press, s.r.o.

Spoznávajme Banskú Štiavnicu a tajchy s deťmi, Starý otec
rozprávaj

18 600,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť z dôvodu, že textová a výtvarná stránka diela neprináša novú kvalitu a nereflektuje súčasné trendy publikácií pre deti a

komisie

mládež.

21-152-02613
Zdôvodnenie
komisie
21-152-02615
Zdôvodnenie
komisie
21-152-02618

Ing. Vladimir Bárta - ab-ART press

Slovensko známe a neznáme

8 815,00 €

0,00 €

Odborná komisia navrhuje žiadosť neschváliť pre nepresvedčivú koncepciu zámeru diela - adekvátnosť a kritériá výberu textov, sporné zameranie na danú cieľovú skupinu.
Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov

Čarovný kuker

8 020,00 €

0,00 €

Odborná komisia navrhuje žiadosť neschváliť pre nepresvedčivú koncepciu zámeru diela - adekvátnosť a umeleckú kvalitu textov, sporné zameranie na danú cieľovú skupinu.
akad.mal. Danica O´Shaughnessy Pauličková - SENECA comp.

Rozprávková studnička

3 600,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť z dôvodu, že výtvarná stránka diela neprináša novú kvalitu a nereflektuje súčasné trendy vo vizuálnej kultúre publikácií pre

komisie

deti a mládež.

21-152-02629

Element Senica

Fifo a Vierka Stratená Zima

11 080,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť z dôvodu, že textová a výtvarná stránka diela neprináša novú kvalitu a nereflektuje súčasné trendy publikácií pre deti a

komisie

mládež.

21-152-02638

Dva v jednom

Jeruzalem-2 ilustrované prechádzky Jeruzalemom a Veľké oči

11 700,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia navrhuje projekt nepodporiť na základe konštatovania, že napriek tomu, že ťažisková obrazová zložka je v celku dynamická, ale v kontexte iných

komisie

podporených žiadostí kniha ako celok nemá pre detského čitateľa dostatočný prínos.

21-152-02649
Zdôvodnenie
komisie
21-152-02680
Zdôvodnenie
komisie
21-152-02681
Zdôvodnenie
komisie
21-152-02682

Turinicova & Partners s.r.o.

Súbor mini-knižiek pre deti Vreckové vĺča

0,00 €

13 553,00 €

0,00 €

7 950,00 €

0,00 €

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú umeleckú kvalitu diela.
Slovenská zenová škola Kwan Um Košice

Kniha KAM ODIŠLO SVETLO HVIEZD

Odborná komisia navrhuje žiadosť neschváliť pre nepresvedčivú koncepciu zámeru diela - adekvátnosť a kritériá výberu textov, sporné zameranie na danú cieľovú skupinu.
Snowball s.r.o.

Ja som Ľudovít

8 000,00 €

0,00 €

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú adresnosť textu pre detského čitateľa a nedostatočné využitie potenciálu témy.
focusart s.r.o.

Maľovaný rok
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6 000,00 €

0,00 €

Č. žiadosti
Zdôvodnenie
komisie
21-152-02683
Zdôvodnenie
komisie
21-152-02714
Zdôvodnenie
komisie
21-152-02715

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú adresnosť textu pre detského čitateľa a nízku mieru invenčnosti.
Marenčin PT, spol. s r. o.

Knihy pre deti a mládež 2021 Marenčin PT

24 500,00 €

0,00 €

4 200,00 €

0,00 €

13 157,00 €

0,00 €

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť vzhľadom na nejednoznačný umelecký prínos do kategórie literatúry pre deti a mládež.
PRAKTIKÁBEL

Edičný plán 2021/2022

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú umeleckú kvalitu diela.
Dedičstvo Juraja Selepčéniho-Pohronca

Vydanie knižnej publikácie

Zdôvodnenie

Odborná komisia navrhuje projekt nepodporiť na základe konštatovania, že napriek tomu, že ťažisková obrazová zložka je v celku dynamická, ale jej umelecké a literárne

komisie

stvárnenie je nedostatočné a neprináša detskému príjmateľovi novú kvalitu.

21-152-02716
Zdôvodnenie
komisie
21-152-02717
Zdôvodnenie
komisie
21-152-02719

ProKultura Šenkvice, o.z.

Reedícia rozprávkovej knihy Krokodíl Ham

5 400,00 €

0,00 €

6 140,00 €

0,00 €

11 230,00 €

0,00 €

Odborná komisia navrhuje žiadosť neschváliť vzhľadom na fakt, že ide o reedíciu titulu s otáznou mierou ohlasu u detského čitateľa.
Ing. Iva Vranská Rojková - izkona

Ruské národné rozprávky

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú adresnosť textu pre detského čitateľa.
Elist s.r.o.

Vydanie troch detských knižiek z vydavateľstva Elist

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť z dôvodu, že textová a výtvarná stránka diela neprináša novú kvalitu a nereflektuje súčasné trendy publikácií pre deti a

komisie

mládež.

21-152-02725
Zdôvodnenie
komisie
21-152-02734

Slová, s. r. o.

1. Macko Uško, 2. Ďalšie dobrodružstvá Macka Uška (pracovný
názov)

17 870,00 €

Odborná komisia navrhuje žiadosť neschváliť vzhľadom na fakt, že ide o reedíciu titulu a komisia sa rozhodla uprednostniť prvé vydania publikácií.
Tamara Kováčiková Jenčová - 408 Ateliér

Chmárka

5 040,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú adresnosť textu pre detského čitateľa a nedostatočné využitie potenciálu témy, prevažuje

komisie

didaktický aspekt nad umeleckým. Komisia sa nestotožňuje s vizuálnou zložkou publikácie.

21-152-02772
Zdôvodnenie
komisie
21-152-02776

0,00 €

Artis Omnis, s.r.o.

Peter Gajdošík: Zvieratko pre Tadeáša - 2. vydanie

0,00 €

2 300,00 €

0,00 €

5 500,00 €

0,00 €

Odborná komisia navrhuje žiadosť neschváliť vzhľadom na fakt, že ide o reedíciu titulu.
VRANA, s.r.o.

Veselý rok
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Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť z dôvodu, že textová a výtvarná stránka diela neprináša novú kvalitu a nereflektuje súčasné trendy publikácií pre deti a

komisie

mládež.

21-152-02778
Zdôvodnenie
komisie
21-152-02785
Zdôvodnenie
komisie
21-152-02796
Zdôvodnenie
komisie

Viktor Murcín

Motivačné knihy pre deti

12 371,00 €

0,00 €

Odborná komisia neodporúča podporiť projekt na základe konštatovania, že dielo nedosahuje nadpriemernú úroveň a výtvarná stránka diela neprináša novú kvalitu.
Veronetka, s.r.o.

Vydanie knižných publikácií pre deti a mládež

12 300,00 €

0,00 €

4 997,00 €

0,00 €

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú umeleckú kvalitu diela.
MEDEIS s.r.o.

vydanie ilustrovanej knihy s názvom "Ako chutí žltá"

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť v kontexte kvality ostatných žiadostí.

Bratislava 23.04.2021

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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