
Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov

Výzva č. 1/2023
Program č. 2.3.1

Žiadosti úplné - podporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

23-231-00002 Glosolália Glosolália 19 850,00 € 19 850,00 €

23-231-00011 Slovenská muzikologická asociácia Revue Slovenská hudba 35 000,00 € 8 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča vzhľadom k vedeckému zameraniu časopisu hľadať spolufinancovanie aj z iných zdrojov adekvátnejších pre akademické periodikum. Žiadaná 
výška dotácie nezodpovedá doterajšej grafickej úrovni a periodicite časopisu.

23-231-00039 Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska ROMBOID – literatúra, kritika, umenie, literárna veda 53 250,00 € 23 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia oceňuje posun a smerovanie časopisu oproti predchádzajúcemu obdobiu. Komisia očakáva, že deklarované ďalšie zmeny a projektové zámery budú v 
maximálnej možnej miere realizované.

23-231-00095 DAXE, spol. s r.o. Enviráčik, environmentálny časopis pre deti 34 680,00 € 10 000,00 €

23-231-00104 Spolok architektov Slovenska Projekt, revue slovenskej architektúry 54 900,00 € 24 000,00 €

23-231-00114 RNDr. Daniel Kollár, CSc. – DAJAMA Pamiatky, kultúra a umenie v časopise Krásy Slovenska 5 700,00 € 5 000,00 €

23-231-00152 Stredoeurópsky dom fotografie FOTONOVINY 9 000,00 € 9 000,00 €

23-231-00158 AlleGro Plus, s.r.o. Detský časopis Fifík 17 700,00 € 5 000,00 €

23-231-00168 Spoločnosť priateľov krásnej literatúry Literárny časopis Rozum 58 940,00 € 12 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča uskutočniť kroky k ekonomickej udržateľnosti projektu, optimalizovať redakčný plán, personálne zabezpečenie a marketingovú stratégiu časopisu.

23-231-00210 Strom života, o.z. Časopis Stromáčik 2023 22 210,00 € 12 000,00 €

23-231-00314 NOMANTINELS Magazín QYS 2023 20 400,00 € 20 400,00 €



Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

23-231-00323 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka časopis ARCH 2023 50 900,00 € 20 000,00 €

23-231-00339 Časopis HMOTA Časopis HMOTA 22 800,00 € 22 800,00 €

23-231-00362 ARTFORUM spol. s r.o. Čo čítať v roku 2023 18 000,00 € 12 000,00 €

23-231-00387 Spoločenstvo Ladislava Hanusa Verbum – časopis pre kresťanskú kultúru 24 985,00 € 8 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť podporiť a zároveň očakáva, že redakcia posilní kultúrno-umelecké smerovanie časopisu a demokratické hodnoty deklarované v žiadosti. 
Komisia podporuje snahu o otvorený dialóg a odporúča venovať pozornosť reflexii aktuálnej kultúry a umenia. 

23-231-00422 o.z.DoSlov Verzia 2023 47 300,00 € 47 300,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia oceňuje kvalitu vypracovaného projektu, podporuje ho v plnej žiadanej výške so zámerom stabilizácie projektu a očakáva, že v budúcnosti sa časopis bude 
usilovať o väčšiu finančnú samostatnosť.

23-231-00465 Inštitút pre dočasné dejiny umenia Jazdec 2023 32 140,00 € 10 000,00 €

23-231-00468 Jaga group, s. r. o. Podpora slovenskej architektúry 17 500,00 € 7 000,00 €

23-231-00511 Ing. arch. Jozef Chrobák Nový Populár, hudobný časopis a web 35 360,00 € 8 000,00 €

Žiadosti úplné - nepodporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

23-231-00013 BREFIT-e, s. r. o. DOTYKY, časopis pre mladú literatúru a umenie 42 355,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia konštatuje, že nedošlo k akceptovaniu a zapracovaniu pripomienok formulovaných v zdôvodnení nepodporenia v predchádzajúcom roku (2021): "Odborná 
komisia odporúča žiadosť nepodporiť, a konštatuje dlhodobo nedostatočnú úroveň obsahovej a grafickej stránky časopisu, nekompatibilnú s veľmi náročnou skupinou 
mladých recipientov, ako aj neschopnosť časopisu plniť koordinačnú a integrujúcu funkciu mladej literatúry, ktorú v ostatnom období prevzali iné subjekty pôsobiace v oblasti 
kultúry. Zároveň platí, že mladá literatúra, t. j. začínajúci autori a autorky, ako aj kľúčové postavy mladej slovenskej poézie, prózy a kritiky pôsobia v iných projektoch a 
časopisoch, ktoré na ich realizáciu poskytujú relevantný priestor."
Keďže v uvedených oblastiach nedošlo k žiadnemu kvalitatívnemu posunu, ani v tomto roku komisia neodporúča žiadosť podporiť.

23-231-00036 DAXE, spol. s r.o. Zvonček, časopis pre šikovné deti 16 400,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na slabú grafickú a ilustračnú úroveň a malý podiel literárnej zložky v umeleckej kvalite.

23-231-00227 Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, 
s.r.o. Ars Pro Toto 27 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na úzku previazanosť na činnosť vysokej školy a slabší presah k širšej verejnosti na celoslovenskej úrovni. Zároveň 
výška žiadanej dotácie nezodpovedá reálnemu nákladu a rozsahu časopisu.

23-231-00490 Kultúrno-literárna akadémia, n.o. Literárny týždenník 65 000,00 € 0,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie

Komisia neodporúča žiadosť podporiť, keďže nedošlo k zmenám požadovaným v zdôvodnení nepodporenia z predchádzajúceho roka. Ide najmä o nejasnú koncepciu 
časopisu, nedostatočný prínos a relevanciu pre slovenský kultúrno-umelecký kontext, nízku kvalitu príspevkov a grafického spracovania.

Bratislava 23.12.2022 

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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