
Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov

Výzva č. 2/2022
Program č. 4.4.1

Žiadosti úplné - podporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

22-441-00066 Oravská muzeálna spoločnosť Gorali včera a dnes 9 000,00 € 1 500,00 €

22-441-00104 Obec Zvolenská Slatina Spomienkový kondert na počest Rinalda Oláha 6 550,00 € 3 000,00 €

22-441-00567 Obec Veličná 24. Folklórne slávnosti dolnej Oravy a 30. tradičný 
veličniansky jarmok - 750 rokov tradície 9 850,00 € 3 000,00 €

22-441-00575 Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň 62. Zemplínske slávnosti 13 500,00 € 3 500,00 €

22-441-00579 Mesto Detva 55. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve 59 000,00 € 40 000,00 €

22-441-00590 OZ Priatelia ľudovej kultúry Oravy Oravské Vianoce - 32. festival vianočných zvykov, výstava 
betehemov a prehliadka betlehemských skupín 9 040,00 € 3 000,00 €

22-441-00596 Kultobin, spol. s.r.o. Cassovia folkfest 2022 41 000,00 € 25 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia do budúcna odporúča uviesť aj iné zdroje financovania projektu.

22-441-00603 Novohradské osvetové stredisko Posolstvo Vianoc 8 910,00 € 3 000,00 €

22-441-00606 Novohradské osvetové stredisko Gajdoši v Novohrade 5 350,00 € 1 500,00 €

22-441-00611 Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad 
Topľou 52. Hornozemplínske folklórne slávnosti 17 550,00 € 5 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča do budúcna bližšie špecifikovať účinkujúcich.



Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

22-441-00617 Obec Podbiel 29. Podbielanské folklórne slávnosti na Bobrovej rali 15 940,00 € 5 000,00 €

22-441-00618 Javorie 24.ročník Celoslovenskej prehliadky fujerášov 5 700,00 € 5 000,00 €

22-441-00619 Javorie 28.ročník Celoslovenskej prehliadky heligonkárov 3 700,00 € 2 000,00 €

22-441-00626 Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o. Dožinky v Turej Lúke - Poďakovanie za úrodu 8 865,00 € 5 000,00 €

22-441-00627 Technická univerzita vo Zvolene
Aktivácia mladej generácie pri zachovávaní kultúrneho 
dedičstva Slovenska prostredníctvom realizácie 
medzinárodného folklórneho festivalu.

36 900,00 € 12 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča do budúcna konkretizovať členov poroty a uviesť v projekte aj iné zdroje financovania.

22-441-00631 Miestne kultúrne stredisko Terchová Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO - Terchovská muzika v 
čase Vianoc 4 650,00 € 1 500,00 €

22-441-00632 Centrum tradičnej kultúry v Myjave Dni sliviek a varenie slivkového lekváru 2022 5 931,00 € 4 000,00 €

22-441-00635 Mesto Banská Bystrica 364. Radvanský jarmok 45 240,00 € 7 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča použiť finančné prostriedky len na aktivity súvisiace s tradičnou kultúrou. V rámci dramaturgie projektu badať výrazný odklon od prejavov 
tradičnej kultúry, čo je hlavným zámerom tohto podprogramu.

22-441-00639 Podtatranské osvetové stredisko v Poprade 45. Zamagurské folklórne slávnosti 43 350,00 € 28 000,00 €

22-441-00640 Obec Telgárt OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU V 
TELGÁRTE 13 800,00 € 10 000,00 €

22-441-00642 Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne TRENČIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI – 40. ročník 12 890,00 € 9 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča do budúcna bližšie špecifikovať účinkujúcich.

22-441-00643 Podtatranské osvetové stredisko v Poprade Krojované bábiky 2022 / 24. ročník 12 360,00 € 6 000,00 €

22-441-00652 Detský folklórny súbor Hviezdička 14. Medzinárodný detský folklórny festival "Deti pod Poľanou". 4 050,00 € 2 000,00 €

22-441-00660 Obec Hrušov Hontianska paráda 2022 52 000,00 € 35 000,00 €

22-441-00661 Spišské kultúrne centrum a knižnica Spišské folklórne slávnosti, 48. ročník 24 570,00 € 20 000,00 €

22-441-00662 Podpolianske osvetové stredisko Festival detských folklórnych súborov Zvolen 3 340,00 € 2 500,00 €

22-441-00664 KAF Hojana Mrvenica 5 130,00 € 5 000,00 €

22-441-00666 Záhorácky folklór OZ V. Frolová notečka 3 200,00 € 2 500,00 €

22-441-00668 Obec Kokava nad Rimavicou Folklórny festival KOLIESKO, 31. ročník festivalu tradičnej a 
ľudovej kultúry 30 100,00 € 25 000,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

22-441-00675 Mesto Banská Štiavnica Salamandrové dni 2022 17 800,00 € 4 500,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča použiť finančné prostriedky len na aktivity súvisiace s tradičnou kultúrou. V rámci dramaturgie projektu badať výrazný odklon od prejavov 
tradičnej kultúry, čo je hlavným zámerom tohto podprogramu.

22-441-00679 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Závodské bezchleba hody 2022 - Záhorácky folklórny festival 8 300,00 € 3 500,00 €

22-441-00680 Obec Liptovská Teplička Folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou 15 850,00 € 8 000,00 €

22-441-00691 Občianske združenie VYŠEHRAD Majzliansky folklórny festival 8 424,00 € 2 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča bližšie špecifikovať harmonogram programov a scén, účinkujúcich a lektorov tvorivých dielní.

22-441-00692 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Konc jak živé 2022- súťaž a prehliadka ľudových rozprávačov 
a spevákov záhoráckej piesne 3 150,00 € 2 000,00 €

22-441-00695 Obec Heľpa 21. ročník DFF Kolovrátok 3 800,00 € 2 000,00 €

22-441-00703 LUBENÁ - združenie pre výskum, ochranu, propagáciu a 
šírenie tradičnej a ľudovej kultúry Pamätnica Jozefa Strečanského - XXI. ročník 1 620,00 € 1 500,00 €

22-441-00709 Stredoslovenské osvetové stredisko Hronsecká lipová ratolesť 2022 - 33. ročník 1 980,00 € 1 500,00 €

22-441-00714 Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 29. MARIKOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI 7 750,00 € 6 000,00 €

22-441-00724 Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši Zôsyp – regionálna prehliadka folklórnych kolektívov Liptova 16 300,00 € 3 000,00 €

22-441-00727 Občianske združenie Z NAŠICH SRDIEČOK Podujatie "Piesne z Novohradu 2" 4 250,00 € 1 500,00 €

22-441-00732 Stredoslovenské osvetové stredisko 14. BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA 14 980,00 € 12 000,00 €

22-441-00740 Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad 
Topľou Marusel - detský festival folklóru a hier 9 630,00 € 2 000,00 €

22-441-00743 Gemersko - malohontské osvetové stredisko GEMERSKÁ PODKOVIČKA 4 490,00 € 4 000,00 €

22-441-00746 Mesto Hriňová Gazdovanie na Hriňovských lazoch 6 000,00 € 4 000,00 €

22-441-00750 Gemersko - malohontské osvetové stredisko DEDINA OŽÍVA 6 650,00 € 5 000,00 €

22-441-00751 Obec Očová Očovská folklórna hruda 2022 - 18. ročník 15 800,00 € 7 500,00 €

22-441-00752 Trnavské osvetové stredisko 56. ročník Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2022 16 270,00 € 7 000,00 €

22-441-00753 Pohronské osvetové stredisko Večery s folklórom 4 100,00 € 2 000,00 €

22-441-00759 REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH Takí sme 28 800,00 € 15 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia do budúcna odporúča viac prepájať menšinové kolektívy s majoritou.
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

22-441-00761 Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia 24. Medzinárodný festival detských folklórnych súborov 2022 17 750,00 € 6 000,00 €

22-441-00766 Obec Jablonka JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE 5 000,00 € 2 500,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča do budúcna bližšie špecifikovať účinkujúcich.

22-441-00769 Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Spevy a tance spod Javorníkov 13 800,00 € 6 000,00 €

22-441-00774 Pohronské osvetové stredisko Folklórny festival Pod Inovcom 14 700,00 € 3 000,00 €

22-441-00793 Mestské kultúrne stredisko Tlmače Tlmačská grámora - folklórny festival regiónu Tekov - 13. 
ročník 15 000,00 € 3 000,00 €

22-441-00795 Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota POD SOBOSTSKOU BRÁNOU - 5. ročník 8 300,00 € 3 000,00 €

22-441-00809 Vŕbové prútie 4.ročník festivalu seniorských folklórnych súborov PO 
ROKOCH... 6 950,00 € 2 000,00 €

22-441-00818 Mesto Hriňová Rozospievaná mlaď 2 350,00 € 1 500,00 €

22-441-00822 Obec Rudník Nevšedné podoby prútia 2022 4 500,00 € 2 000,00 €

22-441-00830 Mesto Hriňová Muziky pod Poľanou 9 550,00 € 4 000,00 €

22-441-00836 Pohronské osvetové stredisko Žiarsky festival remesiel 4 650,00 € 2 500,00 €

22-441-00840 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 36. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností 19 521,00 € 12 000,00 €

22-441-00841 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Zimné slávnosti Hornonitria 7 326,00 € 2 000,00 €

22-441-00849 Mesto Dubnica nad Váhom 28. Dubnický foklórny festival 26 000,00 € 8 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča do budúcna viac sa zamerať na tematické autorské programy.

22-441-00863 Obec Veľké Leváre DFF Detské krojované slávnosti vo Veľkých Levároch 2022 4 680,00 € 2 500,00 €

22-441-00866 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Trnavská brána 2022 - medzinárodný folklórny festival 17 700,00 € 4 000,00 €

22-441-00874 BÁBENCE Festival paličkovanej čipky 13 200,00 € 5 000,00 €

22-441-00882 Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Čipka v Honte 2 430,00 € 2 000,00 €

22-441-00885 Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko DEŇ ROLE 2 920,00 € 2 500,00 €

22-441-00887 Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Autobus dobrej vôle 3 600,00 € 3 600,00 €

22-441-00888 Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Kračúnske štedrivke 2 880,00 € 2 800,00 €

22-441-00904 Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne Bačovské dni - 21. medzinárodný festival podôb pastierskej 
kultúry 16 770,00 € 5 000,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

22-441-00905 Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 29. Folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou 8 730,00 € 3 500,00 €

22-441-00906 Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne Gajdovačka 2022 - 22. medzinárodný gajdošský festival 14 850,00 € 10 000,00 €

22-441-00907 Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne Oravské Vianoce - 33. festival vianočných zvykov a remesiel 11 150,00 € 2 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča nepoužiť pridelené finančné prostriedky na výtvarnú časť podujatia.

22-441-00945 MY KULTÚRA DEŇ VALASKEJ KULTÚRY 6 800,00 € 6 000,00 €

22-441-00994 Agentúra: Artefakt Remeselná ulička na Košickom hrade 4 750,00 € 2 500,00 €

22-441-01027 Obec Klenovec Gemersko - malohontské folklórne slávnosti Klenovská 
Rontouka - 43. ročník 27 850,00 € 20 000,00 €

22-441-01038 TRNKY ĽUDOVÁ PIESEŇ AKO ZDROJ INŠPIRÁCIÍ 5 800,00 € 3 000,00 €

22-441-01050 Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Spievanky pod Pohanským vrchom 2 920,00 € 1 500,00 €

22-441-01052 Mesto Rožňava Medzinárodný festival detských folklórnych súborov 24 350,00 € 3 000,00 €

22-441-01054 Centrum kultúry Košického kraja Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov 3 070,00 € 2 500,00 €

22-441-01085 Obec Lúčky Dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom 23 450,00 € 5 000,00 €

22-441-01088 Turčianske kultúrne stredisko v Martine XXXVIII. ročník Turčianskych slávnosti folklóru 15 760,00 € 10 000,00 €

22-441-01093 Krajské kultúrne stredisko v Žiline Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! 14 670,00 € 5 000,00 €

22-441-01094 Krajské kultúrne stredisko v Žiline Ornament 2 620,00 € 2 620,00 €

22-441-01095 Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve KOLEDNÍCI - 21. ročník prehliadky vianočných a novoročných 
hier 6 100,00 € 4 000,00 €

22-441-01107 Kultúrne zariadenia Petržalky Večer autentického folklóru - predstavenia pôvodnej ľudovej 
kultúry rázovitých obcí Slovenska 14 700,00 € 5 000,00 €

22-441-01112 Modranská beseda Slávnosť hliny - Keramická Modra 2022 8 200,00 € 6 500,00 €

22-441-01119 Mesto Trstená Hrnčiarska slávnosť 7 100,00 € 3 000,00 €

22-441-01120 OZ Margecianske fajnoty „Margecianske fajnoty 2022“ festival tradičnej gastronómie a 
kultúry 17 700,00 € 4 000,00 €

22-441-01148 Obec Malá Lehota Gajdošské fašiangy - Medzinárodné stretnutie gajdošov a 
gajdošských hudieb, 35.ročník 13 270,00 € 6 000,00 €

22-441-01180 Priatelia starého divadla Gašpariáda 2022 a 9. Nitránska verklikáreň 11 100,00 € 8 000,00 €

22-441-01182 FS Živel Odkrojenô z kraja 3 150,00 € 2 500,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

22-441-01186 Obec Zuberec 46. Podroháčske folklórne slávnosti 32 900,00 € 26 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia do budúcna bližšie špecifikovať autorov a jednotlivé programové námety.

22-441-01202 Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve SPIEVANKY POD POĽANOU - 52. ročník regionálneho festivalu 
detí v speve ľudovej piesne 3 900,00 € 1 800,00 €

22-441-01211 Obec Čierny Balog "UŽ sa fašiang kráti ..." 26.ročník folklórneho festivalu 5 700,00 € 4 000,00 €

22-441-01254 Gemerské osvetové stredisko Medzinárodný festival paličkovanej čipky "Paličkovanie, 
csipkverés, koronki, ..." - XIII. ročník 14 100,00 € 8 000,00 €

22-441-01310 Gemerské osvetové stredisko 27. ročník Rok na Gemeri, zimný festival zvykov a obyčají 
Gemera 2022 17 400,00 € 9 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča do budúcna bližšie špecifikovať účinkujúcich.

22-441-01329 Gemerské osvetové stredisko Rejdová 2022 - 48. ročník Gemerského folklórneho festivalu 20 300,00 € 15 000,00 €

22-441-01339 Stredoslovenské osvetové stredisko 56. HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA V HEĽPE 59 100,00 € 40 000,00 €

Žiadosti úplné - nepodporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

22-441-00560 Obec Krivany 29. ročník Hornotoryského folklórneho festivalu Jána Lazoríka 10 400,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, chýbajúce informácie k účinkujúcim a bližšie nešpecifikovaný rozpočet.

22-441-00561 Obec Dlhá nad Oravou Pod Ostrým vrchom – V jednom dvore 10 050,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na neuvedené personálne zastúpenie edukačných častí podujatia s cieľovými skupinami. Z informácii uvedených v 
žiadosti projektu je evidentné, že ani nie je snaha o získanie iných zdrojov príjmu (výnosy) na podujatie, tak aby nebola ohrozená ani účasť sociálne slabšej skupiny 
obyvateľstva (sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných plôch, predmetov…)

22-441-00563 Obec Pucov 5. Pucovský koštovník - festival s chuťou a vôňou 8 890,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na sporný umelecký presah. Z informácii uvedených v žiadosti projektu je evidentné, že ani nie je snaha o získanie 
iných zdrojov príjmu (výnosy) na podujatie, tak aby nebola ohrozená ani účasť sociálne slabšej skupiny obyvateľstva (sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, 
predaj reklamných plôch, predmetov…)

22-441-00568 Mravec Zagajduj gajdoško 7 600,00 € 0,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, žiadosť je mätúca, chýbajúci výstup k hlavnej aktivite, harmonogram festivalu. Projekt má nedostatočne špecifikovaný 
rozpočet s minimálnou mierou spolufinancovania bez iných zdrojov. Z informácii uvedených v žiadosti projektu je evidentné, že ani nie je snaha o získanie iných zdrojov 
príjmu (výnosy) na podujatie, tak aby nebola ohrozená ani účasť sociálne slabšej skupiny obyvateľstva (sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj 
reklamných plôch, predmetov…)

22-441-00569 Východoslovenské folklórne združenie Antológua folklóru 2022 6 120,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, chýbajúce informácie k účinkujúcim a neuvedeným lektorom 
seminára. Z informácii uvedených v žiadosti projektu je evidentné, že ani nie je snaha o získanie iných zdrojov príjmu (výnosy) na podujatie, tak aby nebola ohrozená ani 
účasť sociálne slabšej skupiny obyvateľstva (sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných plôch, predmetov…)

22-441-00570 Východoslovenské folklórne združenie Veniec krásy vekmi uvitý 6 030,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, nekonkrétne ciele a zámery programu, chýbajúce informácie k 
účinkujúcim. Projekt má nedostatočne špecifikovaný rozpočet s minimálnou mierou spolufinancovania bez iných zdrojov. Z informácii uvedených v žiadosti projektu je 
evidentné, že ani nie je snaha o získanie iných zdrojov príjmu (výnosy) na podujatie, tak aby nebola ohrozená ani účasť sociálne slabšej skupiny obyvateľstva (sponzorské, 
dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných plôch, predmetov…).

22-441-00582 Mestské kultúrne stredisko II. Medzinárodný festival dychových orchestrov 9 600,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím charakterom nespadá do podprogramu. Do budúcna odporúčame konzultovať zaradenie do 
podprogramu s príslušným referentom.

22-441-00587 Obec Východná Medailón Jožka Majerčíka 6 840,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočný rozsah aktivity na samostatné podujatie. Komisia by odporučila priradiť daný projekt ako program 
v rámci iných podujatí organizovaných v obci.

22-441-00601 Novohradské osvetové stredisko Ovčiarske tradície v Novohrade 3 800,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia pozitívne hodnotí odbornú garanciu a ideu podujatia avšak odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, chýbajúci 
harmonogram a bližší popis jednotlivých aktivít.

22-441-00605 Novohradské osvetové stredisko Novohrad, Novohrad, ty čarovný kraju 15 480,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na vágny popis projektu, nedostatočne rozpracovanú/nejasnú/chýbajúcu dramaturgiu a nedostatočnú snahu o 
získanie iných zdrojov príjmu na podujatie, tak aby nebola ohrozená ani účasť sociálne slabšej skupiny obyvateľstva (sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, 
predaj reklamných plôch, predmetov…)

22-441-00613 Mesto Gelnica Folklórny festival Hnilecké ozveny 2022 6 390,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízky prínos pre cieľovú skupinu. Projekt má nedostatočne špecifikovaný rozpočet s minimálnou mierou 
spolufinancovania bez iných zdrojov. Z informácii uvedených v žiadosti projektu je evidentné, že ani nie je snaha o získanie iných zdrojov príjmu na podujatie, tak aby nebola 
ohrozená ani účasť sociálne slabšej skupiny obyvateľstva (sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných predmetov…)

22-441-00615 Obec Medzibrodie nad Oravou 15. Medzibrodské dni tradičnej kultúry 8 040,00 € 0,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu a príliš lokálny rozmer podujatia. Z informácii uvedených v žiadosti 
projektu je evidentné, že ani nie je snaha o získanie iných zdrojov príjmu (výnosy) na podujatie, tak aby nebola ohrozená ani účasť sociálne slabšej skupiny obyvateľstva 
(sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných plôch, predmetov…)

22-441-00616 Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou Etno Fest Lysá Hora 2022 15 930,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočne rozpracovanú/nejasnú/chýbajúcu dramaturgiu, harmonogram projektu a chýbajúce informácie k 
účinkujúcim. Projekt má nedostatočne špecifikovaný rozpočet s minimálnou mierou spolufinancovania bez iných zdrojov. Z informácii uvedených v žiadosti projektu je 
evidentné, že ani nie je snaha o získanie iných zdrojov príjmu (výnosy) na podujatie, tak aby nebola ohrozená ani účasť sociálne slabšej skupiny obyvateľstva (sponzorské, 
dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných plôch, predmetov…)

22-441-00623 DFS Juránek 10 rokov s DFS Juránek 12 250,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočne rozpracovanú/nejasnú/chýbajúcu dramaturgiu a kultúrny prínos projektu.

22-441-00625 Obec Kráľovce Folklórne slávnosti obce Kráľovce 11 880,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že umelecký koncept je nedostatočný a projekt má malý dosah na cieľovú skupinu.

22-441-00633 Obecné kultúrne centrum v Smižanoch Smižianske folklórne slávnosti - XXIX. ročník, XV. ročník jarmoku 
ľudových remesiel 9 450,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočné odborné krytie projektu a nedostatočnú umeleckú kvalitu, resp. umelecký/kreatívny prínos 
projektu. Z informácii uvedených v žiadosti projektu je evidentné, že ani nie je snaha o získanie iných zdrojov príjmu (výnosy) na podujatie, tak aby nebola ohrozená ani 
účasť sociálne slabšej skupiny obyvateľstva (sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných plôch, predmetov…)

22-441-00638 Podtatranské osvetové stredisko v Poprade Krehká krása Batizoviec 2022 7 020,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nekonkretizovanú programovú radu, účinkujúcich. Komisia by ocenila interaktívny rozmer podujatia (napr. 
tvorivé dielne, workshopy). Z informácii uvedených v žiadosti projektu je evidentné, že ani nie je snaha o získanie iných zdrojov príjmu (výnosy) na podujatie, tak aby nebola 
ohrozená ani účasť sociálne slabšej skupiny obyvateľstva (sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných plôch, predmetov…)

22-441-00654 Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Polstoročie FF Ochodnica 10 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, neuvedených účinkujúcich, neuvedenia výnosov z predaja publikácie. 
Z informácii uvedených v žiadosti projektu je evidentné, že ani nie je snaha o získanie iných zdrojov príjmu (výnosy) na podujatie, tak aby nebola ohrozená ani účasť sociálne 
slabšej skupiny obyvateľstva (sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných plôch, predmetov…)

22-441-00655 Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Kysucké pocešeňe 6 200,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočnú odbornú garanciu a chýbajúce informácie k účinkujúcim v rámci projektu. Projekt má nejasný 
dramaturgický zámer a sporný dosah na cieľovú skupinu.

22-441-00657 Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Kujem, kujem podkovičku 2 800,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, chýbajúce informácie k účinkujúcim, neuvedený harmonogram 
podujatia a absentujúca dramaturgia.
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

22-441-00665 Obec Žakarovce Žakarovské folklórne slávnosti *Janky Guzovej* 5 700,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, chýbajúce informácie k účinkujúcim a lokálny rozmer podujatia. V 
projkte absentuje odborná garancia a je nedostatočne špecifikovaný rozpočet vzhľadom na realizované aktivity.

22-441-00672 Kultúrna scéna Martin Sedem slovenských 9 375,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočne špecifikovanú žiadosť (chýbajúci výstup pre neperiodickú publikáciu - katalóg) a nekonkretizovaný 
rozpočet (jednotkové ceny).

22-441-00677 Mesto Banská Štiavnica Nezabudnuté remeslá 2022 4 500,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na problematickú koncepciu dramaturgie projektu (forma sprostredkovania odborných tém v danom priestore) a 
nedostatočnú odbornú garanciu. Absentuje snaha o získanie iných zdrojov príjmu (výnosy) na podujatie, tak aby nebola ohrozená ani účasť sociálne slabšej skupiny 
obyvateľstva (sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných plôch, predmetov…)

22-441-00688 Obec Hažlín Folklórny Hažlín 2022 3 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, nedostatočnú odbornú garanciu a príliš lokálny rozmer podujatia.

22-441-00697 Primáš Festival folklóru Giraltovce 26 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na to, že v projekte absentuje kultúrny prínos, harmonogram, odborná garancia. Podujatie má komerčný charakter, 
rozpočet je predimenzovaný vzhľadom k výstupom, nedostatočne špecifikovaný s minimálnou mierou spolufinancovania bez iných zdrojov. Z informácii uvedených v žiadosti 
projektu je evidentné, že ani nie je snaha o získanie iných zdrojov príjmu (výnosy) na podujatie, tak aby nebola ohrozená ani účasť sociálne slabšej skupiny obyvateľstva 
(sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných plôch, predmetov…)

22-441-00708 Obec Pukanec XXVIII. Pukanské remeselnícke trhy 10 200,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nešpecifikovanú odbornú garanciu, neuvedených predpokladaných účinkujúcich. Projekt má nedostatočne 
špecifikovaný rozpočet projektu vzhľadom k realizovaným aktivitám.

22-441-00711 MY KULTÚRA PRI ĽUDOVEJ HUDBE 1 648,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na komerčný potenciál projektu a teda možnosť vyfinancovať podujatie zo vstupného.

22-441-00712 Pohronské osvetové stredisko Na gazdovskom dvore 4 002,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočnú umeleckú kvalitu, resp. umelecký/kreatívny prínos projektu.

22-441-00716 Obec Poluvsie Folklórny festival V poluskej dedine 6 670,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na lokálny charakter, nedostatočnú odbornú garanciu a neuvedených účinkujúcich.

22-441-00717 Trnavské osvetové stredisko Folklórne slávnosti Krakovany - 55. ročník 10 750,00 € 0,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu. V projekte absentuje umelecká dramaturgia a odborná garancia 
projektu.

22-441-00738 Mestské kultúrne stredisko Folklorika 3 870,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, spornú odbornú garanciu a príliš lokálny rozmer podujatia.

22-441-00744 Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni FESTIVAL DUCHOVNEJ PIESNE - XXVIII. roč. 2 080,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na chýbajúce informácie k účinkujúcim v rámci projektu. Komisia do budúcna odporúča v projekte dramaturgicky 
prepojiť tradičnú a umelú duchovnú tvorbu.

22-441-00745 Obec Tužina Tužinské obyčaje 6 165,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, nedostatočnú odbornú garanciu a príliš lokálny rozmer podujatia.

22-441-00748 Obec Nitrica Letné slávnosti troch dolín 8 550,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočný kreatívny prínos projektu a strohú dramaturgickú koncepciu. Z informácii uvedených v žiadosti 
projektu je evidentné, že ani nie je snaha o získanie iných zdrojov príjmu (výnosy) na podujatie, tak aby nebola ohrozená ani účasť sociálne slabšej skupiny obyvateľstva 
(sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných plôch, predmetov…)

22-441-00757 Galantské osvetové stredisko Dožinkové slávnosti a Deň ľudových tradícií – folklórny festival 4 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočnú odbornú garanciu a spornú umeleckú kvalitu, resp. umelecký/kreatívny prínos projektu. Z 
informácii uvedených v žiadosti projektu je evidentné, že ani nie je snaha o získanie iných zdrojov príjmu (výnosy) na podujatie, tak aby nebola ohrozená ani účasť sociálne 
slabšej skupiny obyvateľstva (sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných plôch, predmetov…)

22-441-00760 Mesto Šamorín Ulica remesiel v rámci programu Pomlé 5 200,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, chýbajúce informácie k účinkujúcim a nedostatočnú odbornú garanciu.

22-441-00762 Obec Maňa Požitavské folklórne slávnosti Maňa 2022 - XXXII. ročník 7 800,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nerozpracovanú/nejasnú/chýbajúcu dramaturgiu projektu a nedostatočnú odbornú garanciu.

22-441-00763 OZ Viničiar Dan spev 5 800,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočnú umeleckú kvalitu a prínos projektu.

22-441-00773 Mestská časť Bratislava - Rusovce Zadunajský majáles 5 130,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočný kultúrny prínos projektu. Z informácii uvedených v žiadosti projektu je evidentné, že ani nie je 
snaha o získanie iných zdrojov príjmu (výnosy) na podujatie, tak aby nebola ohrozená ani účasť sociálne slabšej skupiny obyvateľstva (sponzorské, dobrovoľné vstupné, 
prenájom stánkov, predaj reklamných plôch, predmetov…). Odborná komisia odporúča prehodnotiť spôsob propagácie podujatia vzhľadom na ekologický prístup.
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

22-441-00776 Tradičné ľudové umelecké remeslá Ľudové umelecké remeslá 6 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na spornú umeleckú kvalitu sprievodného programu a chýbajúce informácie k účinkujúcim v rámci projektu.

22-441-00782 Skupina historického šermu URSUS Stredoveký piknik 8 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, nejasná dramaturgia a nedostatočne špecifikovaný rozpočet projektu 
vzhľadom k realizovaným aktivitám.

22-441-00787 Obec Skalité XXX. Goralské slávnosti 14 900,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu a nedostatočnú odbornú garanciu. Projekt má nedostatočne 
špecifikovaný rozpočet vzhľadom k realizovaným aktivitám. Z informácii uvedených v žiadosti projektu je evidentné, že ani nie je snaha o získanie iných zdrojov príjmu 
(výnosy) na podujatie, tak aby nebola ohrozená ani účasť sociálne slabšej skupiny obyvateľstva (sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných 
plôch, predmetov…)

22-441-00789 LOVINOBANSKÉ OBČIANSKE ZDRUŽENIE - ALMIX Dolovanie tradícií v Lovinobani 4 790,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia oceňuje nápad, ale odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nejasnú dramaturgiu (sporný presah účinkujúcich na tému podujatia) a úzky dosah na 
cieľovú skupinu. Z informácii uvedených v žiadosti projektu je evidentné, že ani nie je snaha o získanie iných zdrojov príjmu (výnosy) na podujatie, tak aby nebola ohrozená 
ani účasť sociálne slabšej skupiny obyvateľstva (sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných plôch, predmetov…)

22-441-00810 Obec Stará Bystrica Oslavy zvrchovanosti Slovenska 2022 10 080,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na komerčný charakter podujatia. Projekt má nedostatočne špecifikovaný rozpočet. Z informácii uvedených v 
žiadosti projektu je evidentné, že ani nie je snaha o získanie iných zdrojov príjmu na podujatie (výnosy), tak aby nebola ohrozená ani účasť sociálne slabšej skupiny 
obyvateľstva (sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných predmetov…).

22-441-00817 Obec Beluj Poďakovanie za úrodu 2022 5 760,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, chýbajúce informácie k účinkujúcim, nedostatočná odborná garancia a 
príliš lokálny rozmer podujatia.

22-441-00827 Obec Važec Oživenie a udržiavanie tradície chorovodov Omilienci vo Važci 9 100,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nezhodu zámeru projektu (tradičný chorovod) a rozpočtu projektu (scénické vystúpenie).

22-441-00856 mesto Veľký Šariš Na Šarišu vešelo 7 500,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, nedostatočnú umeleckú kvalitu, resp. umelecký/kreatívny prínos 
projektu. Projekt má nedostatočne špecifikovaný rozpočet s minimálnou mierou spolufinancovania bez iných zdrojov. Z informácii uvedených v žiadosti projektu je evidentné, 
že ani nie je snaha o získanie iných zdrojov príjmu na podujatie, tak aby nebola ohrozená ani účasť sociálne slabšej skupiny obyvateľstva (sponzorské, dobrovoľné vstupné, 
prenájom stánkov, predaj reklamných predmetov…)

22-441-00859 Obec Cífer Cíferské folklórne popoludnie 3 600,00 € 0,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, chýbajúce informácie k účinkujúcim a príliš lokálny rozmer podujatia.

22-441-00861 Občianske združenie H O R N O N I T R I E Prehliadka Deň obcí pravnianskej doliny 6 050,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na chýbajúcu odbornú garanciu, harmonogram podujatia. Rozpočet s minimálnou mierou spolufinancovania aj 
vzhľadom na veľký počet zainteresovaných subjektov (obcí). Z informácii uvedených v žiadosti projektu je evidentné, že ani nie je snaha o získanie iných zdrojov príjmu 
(výnosy) na podujatie, tak aby nebola ohrozená ani účasť sociálne slabšej skupiny obyvateľstva (sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných 
plôch, predmetov…)

22-441-00862 Obec Kendice Festival V Kendzicoch vešelo a oslava 50. výročia založenia 
folklórnej skupiny 9 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočne rozpracovaný projekt, chýbajúce informácie k účinkujúcim v rámci projektu. Z projektu nie je 
zrejmý podrobnejší umelecký koncept (autorský tím, dramaturgia atď.).

22-441-00899 OZ Umenie Prešova folklórne podujatie OZ Umenie Prešova 4 410,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočnú umeleckú kvalitu, resp. umelecký prínos projektu. V projekte absentuje dramaturgický zámer.

22-441-00921 Kým žiješ, tancuj! 19. ročník Slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov 16 200,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, nedostatočne rozpracovanú/nejasnú/chýbajúcu dramaturgiu 
projektu a kultúrny prínos projektu.

22-441-00940 Obec Heľpa Od Lucii do Viliji 1 900,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím charakterom nespadá do podprogramu. Do budúcna odporúčame konzultovať zaradenie do 
podprogramu s príslušným referentom.

22-441-00996 Obec Podhorie Folklórne slávnosti v Podhorí 2022 7 950,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia pozitívne hodnotí zapojenie odborných garantov v oblasti odievania a remesiel. Komisia však odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na absentujúci 
harmonogram programov, programovú štruktúru a predbežný výber účinkujúcich a autorov scénických programov.

22-441-01056 Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra Muzika hraj ! 2 340,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu a chýba odborná garancia projektu. K projektu neboli doložené 
propozície súťaže, ktoré by mohli ozrejmiť jej kvalitu, vzhľadom na to, že sa jedná o prvý ročník.

22-441-01057 Centrum kultúry Košického kraja Abovské folklórne slávnosti 15 500,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, chýba harmonogram programov a scén, neuvedení účinkujúci a autori 
programov.

22-441-01058 Centrum kultúry Košického kraja Prehliadka a kategorizácia folklórnych súborov 10 050,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť. Na tento účel odporúčame použiť postupové súťaže vyhlasované Národným osvetovým centrom.
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

22-441-01069 Kultúrne zariadenia Petržalky Tvoríme tradície 2022 - Petržalské komunitné remeselné trhy 13 050,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nevykryštalizovanú dramaturgickú líniu a nosnú ideu. Projekt má nedostatočne špecifikovaný rozpočet vzhľadom 
k realizovaným aktivitám a nejasný časový harmonogram.

22-441-01079 Centrum kultúry Košického kraja Dargovská ruža - prehliadka v speve ľudových piesní 2 565,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nemenovanú odbornú porotu súťaže a harmonogram podujatia,

22-441-01080 KB SPA s.r.o Prezentácia a podpora slovenskéj tradičnej kultúry domácim aj 
zahraničným hosťom 3 840,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na komerčný rozmer podujatia s nedostatočným dosahom na verejnosť.

22-441-01087 Kultúrne zariadenia Petržalky Folklórne zrkadlenie - vystúpenia amatérskych a profesionálnych 
súborob z celého Slovenska 10 900,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu a nelogické enviromentálne opatrenia. Projekt má nedostatočne špecifikovaný 
rozpočet s minimálnou mierou spolufinancovania. Výnosy nie sú predmetom rozpočtu, po ich zarátaní a neuvedení iných výdavkov spojených s podujatím, vychádza 
podujatie ziskovo.

22-441-01098 Mesto Lučenec Medzinárodný novohradský folklórny festival 2022 17 350,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, nedostatočnú programovú štruktúru, chýbajúce informácie k 
účinkujúcim, nemenované profesionálne kolektívy.

22-441-01105 Zlata priadka, n.o. Remeslá v kráľovskom meste Trnava 8 600,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na ideový prínos projektu a sporný presah na tradičnú kultúru.

22-441-01158 Obec Čierne Pole Folklórny festival obce Čierne Pole 9 126,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu a príliš lokálny rozmer podujatia.

22-441-01159 Obec Malá Lehota Pod Vojšínom gajdy hrajú - Stretnutie gajdošských hudieb, 1.ročník 6 775,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že v danej obci má zázemie iné podujatie rovnakého žánru, ale s väčším rozmerom a dosahom pre cieľovú 
skupinu. Komisia tiež vníma nedostatočne kreatívny prínos v kontexte so spomenutým podujatím.

22-441-01166 Obec Nižná Olšava Festival tradičnej ľudovej kultúry 5 500,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, chýbajúce informácie k účinkujúcim a príliš lokálny rozmer podujatia.

22-441-01222 Obec Lúčka 37. ročník folklórneho festivalu " O Gajdicu Andreja Mizeráka" v 
Lúčke 3 300,00 € 0,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, absentujúca odborná garancia celého festivalu, ako aj chýbajúce 
informácie k odbornej porote, ktorá by mala garantovať kvalitu súťaže.

22-441-01239 FestDobre o.z. Zabudnuté remeslá 8 050,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na eklektické zameranie projektu. Zároveň oceňuje výber ojedinelých remesiel a odporúča prezentovať ich na 
podujatí zameranom na tradičnú kultúru.

22-441-01244 Čistý prameň-Tiszta Forrás, n.f. 56. Celoštátny ľudovo-umelecký festival pod status CIOFF 31 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, konkrétnejší harmonogram aktivít podujatia, chýbajúce informácie k 
účinkujúcim, autorom programov a lektorov tanečných workshopov.

22-441-01258 Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve DETVIANSKA HELIGÓNKA - 13. ročník 2 800,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočnú umeleckú kvalitu, resp. umelecký/kreatívny prínos projektu.

22-441-01269 Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove Vianočný jarmok remesiel 2022 6 010,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na komerčný potenciál projektu.

22-441-01287 Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých Prehliadka tradičnej kultúry a folkorizmu 4 800,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku úroveň vypracovania projektu, absentujúcu dramaturgiu, chýbajúce informácie k účinkujúcim a sporný 
umelecký prínos projektu.

22-441-01327 Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove "Naj Vam šickim šmakuje" 3 200,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočnú umeleckú kvalitu a umelecký/kreatívny prínos projektu.

22-441-01336 Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove Dožinkové slávnosti 1 680,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, chýbajúce informácie k účinkujúcim a príliš lokálny rozmer podujatia.

22-441-01354 Srdcia pre folklór a tradície Živé obrazy minulosti 3 900,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia pozitívne hodnotí ideu projektu, ale odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím charakterom nespadá do podprogramu. Odporúčame 
konzultovať zaradenie do podprogramu s príslušným referentom ešte v tomto programovom roku.

Bratislava 28.01.2022 
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Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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