
Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov

Výzva č. 2/2023
Program č. 6.1.1

Žiadosti úplné - podporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

23-611-00948 Mesto Humenné Momentálne hranice 10 000,00 € 10 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Komisia odporúča projekt podporiť a oceňuje jasnú programovú štruktúru a jednotlivé dramaturgické línie. Z predloženého projektu je zrejmé, že sa mu venovali dlhodobo.

Zároveň však navrhuje prehodnotiť počet plánovaných podujatí vzhľadom na alokovanú sumu, finančné možnosti mesta, či iných zdrojov a absorpčnú schopnosť publika. 
Odporúča tiež zapracovať plán trvalej udržateľnosti nosných podujatí a personálnych kapacít projektu. V prípade kapitálových výdavkov je potrebné dostatočne rozpracovať 
a odôvodniť ich využitie.

23-611-01049 Mesto Brezno Brány do sveta... 10 000,00 € 10 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Komisia odporúča projekt podporiť, no považuje ho za príliš rámcový a navrhuje detailnejšie rozpracovanie v nasledujúcich oblastiach: podrobné dramaturgické 
rozpracovanie programových línií, venovať väčšiu pozornosť spolupráci programového tímu s aktívnejším zapojením garantov jednotlivých oblastí, definovať úlohy 
jednotlivých partnerov projektu, rozpracovať stratégiu práce s publikom a zapracovať plán trvalej udržateľnosti nosných podujatí. Komisia odporúča zvážiť fyzickú realizáciu 
mestských brán. V prípade akýchkoľvek architektonických výstupov ich realizáciu podmieniť verejnou súťažou návrhov. V tomto zmysle tiež odporúča prehodnotiť rozpočet 
projektu tak, aby sústredil finančné prostriedky skôr na jeho obsahový a kvalitatívny posun.

23-611-01127 Mesto Šaľa Terra Wag 10 000,00 € 10 000,00 €



Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie

Komisia odporúča projekt podporiť a oceňuje vytvorenie veľkého priestoru pre zastúpenie slovenskej a maďarskej komunity mesta. Navrhujeme do ďalšej fázy projektu:

1) zakomponovanie väčšieho množstva programov založených na spoločnej tvorbe, nie len na prezentácií jednotlivých súborov,

2) keďže je projekt príliš rámcový, navrhujeme detailnejšie rozpracovanie a podrobné vysvetlenie koncepcie nového kultúrneho centra, aj v prípade, že sa nebude realizovať 
stavba repliky mlynu a v prípade akýchkoľvek architektonických výstupov ich realizáciu podmieniť verejnou súťažou návrhov,

3) doplniť projekt o programy presahujúce mesto a región, zakomponovať aj programy pre náročnejšieho diváka so širšími kultúrno-spoločenskými presahmi a vyhnúť sa 
komercializácii projektu,

4) zredukovať počet podujatí, hlavne tých zameraných na gastronómiu a posilniť ich kultúrno-umelecký rozmer,

5) zvážiť doplnenie programovej rady o rešpektovaných profesionálov kultúry a umenia s cieľom garancie obsahovej kvality a o osobnosti miestnej kultúrnej zriaďovanej aj 
nezriaďovanej scény pre udržateľnosť jednotlivých programov.

Bratislava 23.12.2022 

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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