Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 8/2022
Program č. 4.3.2
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti
22-432-03879
Zdôvodnenie
komisie
22-432-04042

Žiadateľ
Folklórny súbor Podpoľanec

Názov projektu
"Vrchári a Detvania" hudobno – spevácko - tanečný blok z
Podpoľania

Žiadaná suma

Pridelená suma

9 785,00 €

2 500,00 €

Odborná komisia odporúča nepoužiť finančné prostriedky na zaobstaranie krojov a krojových súčastí, ktoré nie sú oprávnenými výdavkami v danom podprograme.
Dom kultúry v Čadci

50. výročie DFS Kelčovan

10 621,00 €

2 000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča nepoužiť finančné prostriedky na obstaranie krojového vybavenia. Z informácii uvedených v žiadosti projektu je evidentné, že ani nie je snaha o

komisie

získanie iných zdrojov príjmu (výnosy) na aktivitu, tak aby nebola ohrozená ani účasť sociálne slabšej skupiny obyvateľstva (sponzorské, dobrovoľné vstupné...)

22-432-04848

ŠKRUPINKA Trenčín

Škrupinkárske hoby - do neskajšej doby

5 250,00 €

3 000,00 €

22-432-04938

Folklórne štúdio Devín

35. výročie Folklórneho súboru Devín

7 160,00 €

3 000,00 €

22-432-04960

Obec Telgárt

KRAČUN V ŤELGARŤE

9 300,00 €

5 000,00 €

22-432-04974

Javorie

Venite adoremus Dominum

37 180,00 €

9 000,00 €

22-432-04976

Podpolianske osvetové stredisko

Zasvietila hviezda jasná

2 405,00 €

2 405,00 €

22-432-05035

Dramaťák a Rebeli

Život našich otcov

15 150,00 €

3 500,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Odborná komisia odporúča finančné prostriedky nepoužiť na tvorbu publikácie nakoľko v projekte absentujú informácie o autorovi, ukážka textu a obsah.

22-432-05044

BRATIA MINÁRIKOVCI

CD BRATIA MINÁRIKOVCI I

22-432-05046

UFS Ekonóm o.z

Netradične tradičné Vianoce FS Ekonóm

7 950,00 €

2 500,00 €

19 995,00 €

2 500,00 €

Č. žiadosti
Zdôvodnenie
komisie

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Odborná komisia odporúča finančné prostriedky použiť na novú choreografickú tvorbu.

22-432-05051

Obec Gemerská Poloma

Kde bolo, tam bolo

4 100,00 €

3 500,00 €

22-432-05081

Obec Veĺký Folkmar

Ešči sme tu.

5 400,00 €

2 000,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Komisia odporúča sa dlhodobo zameriavať hlavne na špecifikáciu miestnej hudobnej tradície pri notácii resp. hudobnej úprave piesňového materiálu.

22-432-05090

OZ Folklór pre všetkých

Poklony - CD ĽH Radoslava Kertisa a Dominika Novotná

22-432-05128

Bluemark production, s.r.o.

Pecníkovci Jubilanti

Zdôvodnenie
komisie

FOLKLÓRNE SRDCE PÚCHOV

22-432-05168

Folklórna skupina Mladosť

22-432-05172

LH Kamarádzi

Prez Záhorí, prez generácie.

22-432-05173

Harry Teater, o. z.

Gašparko a strašidlo na hrade

komisie

Muzikanti pekne hrajú...
Zvukový záznam ľudových piesní z okolia Šenkvíc s názvom:
Šenkvice sú v pekném mísce...

Folklórny súbor ČERHOVČAN Bardejov

Bašav

22-432-05216

Detský folklórny súbor Čunovský kŕdeľ

ZLATÁ BRÁNA

22-432-05223

Folklórny súbor Máj

komisie

24 900,00 €

5 000,00 €

6 075,00 €

3 000,00 €

8 355,00 €

3 000,00 €

4 950,00 €

2 500,00 €

10 750,00 €

2 000,00 €

Odborná komisia odporúča nepoužiť finančné prostriedky na zaobstaranie rekvizít a kostýmov pre bábky, nakoľko tieto výdavky nie sú v tomto podprograme oprávnené.

22-432-05200

Zdôvodnenie

4 000,00 €

Odborná komisia odporúča nepoužiť finančné prostriedky na nahratie videoklipov a honoráre pre profesionálnych umelcov, čo nie je v súlade so zameraním podprogramu.

22-432-05153

Zdôvodnenie

7 420,00 €

Vytvorenie choreografie z obce Dlhé Klčovo a výroba
zvukového nosiča CD FS Máj

2 470,00 €

2 000,00 €

31 800,00 €

2 000,00 €

10 000,00 €

3 000,00 €

11 040,00 €

6 000,00 €

16 851,00 €

6 000,00 €

Komisia odporúča pridelené finančné prostriedky použiť na vydanie CD.
Umelecké predstavenie pri príležitosti 66-teho založenia FS

22-432-05231

Pro Zobor SPU

22-432-05251

tonalitera s. r. o.

Tradičná hudba a piesne Kysúc

22-432-05303

TRAKT

Vydanie zvukového nosiča zoskupenia Ondro a kamaráti

8 191,00 €

6 000,00 €

22-432-05307

FS Živel

10. výročie FS Živel

9 930,00 €

7 000,00 €

22-432-05322

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

Čriepky ze svadby

4 000,00 €

2 000,00 €

22-432-05345

Priatelia Zorničky

55. výročie založenia Detského folklórneho súboru Zornička

8 950,00 €

7 000,00 €

ZOBOR
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Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

22-432-05352

Partia

Chýr letel krajom 2 časť

11 770,00 €

7 000,00 €

22-432-05362

ZUŠKA

DFS Kopaničiarik - "Zrodel sa tanečník"

15 000,00 €

7 000,00 €

22-432-05370

Srdcia pre folklór a tradície

Fast foot

5 600,00 €

4 500,00 €

22-432-05372

Folklórny súbor Urpín

Realizácia 65. výročia Folklórneho súboru Urpín

8 000,00 €

7 000,00 €

22-432-05387

Obec Hrušov

8 500,00 €

6 000,00 €

22-432-05446

Folklórny súbor Marína

5 100,00 €

5 100,00 €

22-432-05464

Vŕbové prútie

Pred muzikou

2 200,00 €

2 000,00 €

22-432-05468

MY KULTÚRA

HOREHRONSKÍ HUDCI I

5 200,00 €

4 000,00 €

Od Lucie po Tri krále – tvorba a prezentácia programového
bloku
Program k 70. narodeninám choreografa Jána Jamrišku z
Očovej

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
22-432-03918

Žiadateľ
Tancovadlo

Názov projektu
Ako išlo Tancovadlo na vandrovku "Cakum prásk"

Žiadaná suma

Pridelená suma

12 200,00 €

Zdôvodnenie

Komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na nedostatočnú špecifikáciu novej tvorby, chýba konkrétna dramaturgia. Projekt má vzhľadom na uvedené informácie

komisie

predimenzovaný rozpočet.

22-432-04818

Obec Heľpa

Tota Heľpa

4 950,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže vo svojej celkovej koncepcii a slabou invenciou nedosahuje úroveň ostatných podporených projektov v rámci

komisie

podprogramu. Z projektu nie je jasná dramaturgia CD vzhľadom na množstvo existujúceho zvukového materiálu z danej oblasti a tým aj nejasný kultúrny prínos nového CD
pre cieľovú skupinu.

22-432-04827

Dedinská únia heľpianskych aktivistov

Človek a míľniky v jeho živote

4 300,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím charakterom nespadá do podprogramu. Zaradenie projektu do budúcna vopred konzultujte

komisie

s kanceláriou FPU.

22-432-04830
Zdôvodnenie
komisie
22-432-04891
Zdôvodnenie
komisie
22-432-04900

Folklórny súbor Nadšenci

15. výročie Folklórneho súboru Nadšenci v spojení s tanečným
domom

3 500,00 €

0,00 €

Komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na nedostatočnú špecifikáciu novej tvorby, chýba konkrétna dramaturgia a autori jednotlivých choreografií.
Kultúrna scéna Martin

Terchovská muzika v Turci

7 270,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť nakoľko svojím obsahom nespadá do podprogramu. Do budúcna konzultujte zaradenie projektu s kanceláriou FPU vopred.
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove

Idzem, idzem a dze ? Neznam.
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29 989,00 €

0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nie úplne zrejmý choreografický zámer a prácu s prameňmi pri tvorbe choreografií. Projekt má predimenzovaný

komisie

rozpočet, informácie o účinkujúcich interpretoch uvedené v žiadosti nie sú v súlade s informáciami uvedenými na osobnom vypočutí.

22-432-05077

Obec Komárany

Truhlica Komáranskych pokladov

3 410,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na nedostatočnú špecifikáciu a nejasnú odbornú garanciu. Z popisu a ani rozpočtu projektu nie je jasná nová tvorba. Z

komisie

informácii uvedených v žiadosti projektu je evidentné, že ani nie je snaha o získanie iných zdrojov príjmu (výnosy) na aktivitu, tak aby nebola ohrozená ani účasť sociálne
slabšej skupiny obyvateľstva (sponzorské, dobrovoľné vstupné...)

22-432-05142

Obec Bátorová

Hostina

6 900,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na neznáme skúsenosti žiadateľa a uvedených interpretiek k zámeru projektu. Z toho vyplýva aj otázny

komisie

potencionálny kultúrny prínos projektu.

22-432-05169

Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Záluží

Gajdy a Drienka

6 030,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na zmätočný dramaturgický zámer. Je nesúlad medzi informáciami uvedenými v popise projektu, jeho rozpočte a

komisie

rekapitulácii výstupov projektu. Z projektu nie je jasné, či je nosná časť zameraná na tvorbu, alebo na edukačné aktivity, ktoré nie sú hlavným predmetom tohto
podprogramu. Z informácii uvedených v žiadosti projektu je evidentné, že ani nie je snaha o získanie iných zdrojov príjmu (výnosy) na aktivitu, tak aby nebola ohrozená ani
účasť sociálne slabšej skupiny obyvateľstva (sponzorské, dobrovoľné vstupné...)

22-432-05188

Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ

Vianoce s FS Mladosť

10 100,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočný rozpis dramaturgickej koncepcie / zámeru daného programu. Projekt má spornú odbornú garanciu

komisie

na tvorbu choreografie. Väčšina výdavkov je na materiál na výrobu krojov, čo nie je oprávneným výdavkom v danom podprograme.

22-432-05192

Cultura Humana

Vydanie profilového CD/USB folkloristu Juraja Havaja

6 850,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nejasnú dramaturgiu CD nosiča a absentujúcu novú tvorbu. Rozpočet projektu nie je bližšie špecifikovaný

komisie

(jednotkové sumy).

22-432-05195

Obec Dubové

Rok na Dubovom

3 320,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočne vypracovaný projekt, sporná odborná garancia. Nesedí dramaturgia projektu s uvedenými

komisie

výstupmi (Od Troch kráľov do Vianoc vs. Rok na Dubovom).

22-432-05203

CLOVER MEDIA s.r.o

50 rokov DH Textilanka

6 000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla žiadosť nepodporiť z dôvodu nejednoznačnosti výstupov (chýbajúce informácie o žiadateľovi Clover media s.r.o. - informácie sú len o

komisie

štatutárovi s.r.o.) a chýbajúcej konkrétnej dramaturgie výstupov projektu (CD, DVD a LP). V projekte absentuje nová tvorba.

22-432-05212
Zdôvodnenie
komisie
22-432-05224

Občianske združenie Moderato pri Súkromnej základnej umeleckej
škole

Spievanky, spievanky

4 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Odborná komisia sa rozhodla žiadosť nepodporiť z dôvodu nejednoznačnosti výstupov a zámeru projektu (spojenie dychovej hudby s detským interpretom).
Môlča records s. r. o.

Balady z oblasti Podkarpatskej Rusi
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14 708,00 €

0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť nakoľko žiadateľ nie je oprávneným žiadateľom v podprograme 4.3.2. Podporná činnosť je zameraná výlučne na podporu

komisie

vzniku novej tvorby nekomerčných nezávislých subjektov.

22-432-05244
Zdôvodnenie
komisie
22-432-05274
Zdôvodnenie
komisie
22-432-05288

Folklórne združenie Jánošík pri DMS Fiľakovo

Vydanie 2 CD Podpoliansko -Horňácky zlatý výber 1

4 500,00 €

0,00 €

8 000,00 €

0,00 €

5 200,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na absenciu novej tvorby.
Hájenka

Hájenka hrá online

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť. V projekte absentuje nová tvorba.
Spevácka skupina Ostroški

Vydanie CD Speváckej skupiny Ostroški "U tim starim kraju"

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na neznáme skúsenosti žiadateľa a uvedených interpretiek k zámeru projektu. Z toho vyplýva aj otázny

komisie

potencionálny kultúrny prínos projektu.

22-432-05301

Obec Podhorie

Moja milá na mašine šila ...

6 150,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nejasnosť zámeru a cieľov projektu. V projekte absentuje nová tvorba (reinterpretácia choreografie seniorského

komisie

súboru).

22-432-05349
Zdôvodnenie
komisie
22-432-05442
Zdôvodnenie
komisie
22-432-05451
Zdôvodnenie
komisie

Zlata priadka, n.o.

Naše kultúrne dedičstvo odovzdajme novej generácii

8 000,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, z dôvodu absentujúcej novej tvorby. Rozpočet projektu je postavený primárne na vzdelávacie aktivity.
Folklórne združenie KARPATY

Nová tvorba FS Karpaty v roku 2022

10 500,00 €

0,00 €

8 900,00 €

0,00 €

Komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na nedostatočne špecifikovaný rozpočet a nejasnú dramaturgiu novej tvorby.
Park kultúry a oddychu PREŠOV

ROZKVITNUTÁ ZÁHRADA - 35. výročie vzniku DFS Šarišanček

Komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na nedostatočnú špecifikáciu novej tvorby.

Bratislava 20.05.2022

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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