
Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov

Výzva č. 5/2022
Program č. 4.1.3

Žiadosti úplné - podporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

22-413-02412 Podpolianske osvetové stredisko Furmi 20 100,00 € 8 000,00 €

22-413-02430 Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny LIPTOV - Kuchyňa starých materí 20 000,00 € 7 000,00 €

22-413-02469 Čierťaž Nemecká Jasenie (Život ľudí pod Chabencom) 21 150,00 € 10 000,00 €

22-413-02503 Občianske združenie Krnofeľ Kušnierske denníky - príbehy zabudnutých kožušníckych 
majstrov a ich výrobkov 20 200,00 € 9 000,00 €

22-413-02568 Ing. Iva Vranská Rojková - izkona Stará slovenská vieronáuka 4 440,00 € 3 000,00 €

22-413-02631 Slovenská etnochoreologická spoločnosť Po stopách Štefana Tótha / Dielo a osud nestora 
folklórneho hnutia na Slovensku 4 127,00 € 4 000,00 €

22-413-02704 Centrum kultúry Košického kraja Molnárova technika pre folklórne súbory - druhá fáza 12 775,00 € 6 500,00 €

22-413-02705 Fsk Jána Lazoríka Krivany-Torysa o.z. Dvojgajdica Alexandra Gernáta – svetový unikát z Krivian 7 030,00 € 4 800,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť podporiť, s podmienkou sprístupnenia dokumentačnej časti výstupov projektu odbornej a laickej verejnosti.

Žiadosti úplné - nepodporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

22-413-02632 ProKultura Šenkvice, o.z. Vydanie biografického diela Lexikón osobností Šenkvíc 9 000,00 € 0,00 €



Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť z dôvodu príliš širokého záberu vzhľadom na čitateľskú obec a časovú náročnosť realizácie projektu.

22-413-02661 Dolnohronské rozvojové partnerstvo

Rozvoj pohybu pomocou hier-dvojjazyčná zbierka nácviku tanca a 
pohybových hier na základe metodiky dramatickej výchovy-
Mozgásfejlesztés játékok segítségével–kétnyelvű tanjegyzet tánc, dráma- 
és mozgáspedagógiai alapú módszertani gyakorlatok alapján

9 700,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, z dôvodu, že žiadateľ neuviedol pravdivé informácie v žiadosti. Osoby uvedené v časti Dramaturgia, redakčná rada, garant, 
zoznam účinkujúcich neboli so svojou účasťou v projekte oboznámené.

22-413-02750 Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove Šarišská písanka 3 040,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, z dôvodu, že autor textu nie je známy, chýba spolupráca s didaktikom pre danú vekovú skupinu a autorovi komisia odporúča 
zvážiť atraktívnejší formát vzhľadom k cieľovej vekovej skupine. 

22-413-02765 Šušľavá mušľa Do radosti vstupujeme 4 945,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť z dôvodu veľmi širokého zámeru plánovanej publikácie, ktorá vyplýva z nedostatočne špecifikovanej cieľovej skupiny. Zároveň 
absentuje odborná garancia z oblasti folkloristiky.

22-413-02816 o.z. Nezdolný Vrch Ľud spod najvyšších hôr Karpát 38 635,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť z dôvodu nedostatočnej odbornej erudovanosti autorov vzhľadom na ciele projektu.

Bratislava 11.03.2022 

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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