
Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov

Výzva č. 3/2023
Program č. 4.4.2

Žiadosti úplné - podporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

23-442-00543 Mestské kultúrne stredisko Tlmače

29. ročník - Divadelné dni pod Slovenskou bránou - memoriál 
bratov Držíkovcov - celoslovenská prehliadka 
neprofesionálneho činoherného divadla dospelýcha divadla 
mladých

11 350,00 € 5 000,00 €

23-442-00547 Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni NAŠA VANSOVEJ LOMNIČKA - 56. ročník celoslovenského 
festivalu v umeleckom prednese žien 2 565,00 € 1 700,00 €

23-442-00557 Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni POETICKÁ ĽUBOVŇA 1 530,00 € 1 500,00 €

23-442-00575 Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 55. Palárikova Raková 18 000,00 € 8 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča použiť pridelené finančné prostriedky na aktivity súvisiace s neprofesionálnymi umelcami.

23-442-00583 Mestské kultúrne stredisko Festival Aničky Jurkovičovej 8 350,00 € 5 000,00 €

23-442-00588 Mestské kultúrne stredisko Novomestský osteň 2023 8 250,00 € 2 000,00 €

23-442-00620 Občianske združenie Beniakove Chynorany XXX. Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany 9 900,00 € 6 000,00 €

23-442-00622 Združenie Sakrálne spevy Východu XXXII. ročník Festivalu duchovných piesní byzantského obradu 4 600,00 € 2 200,00 €

23-442-00695 Vihorlatské múzeum v Humennom 12. Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 4 685,00 € 2 000,00 €

23-442-00722 Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede
XXIV. Žitnoostrovské pastelky 2023 – medzinárodná súťaž 
výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Posolstvá lásky, 
radosti a nádeje, že svet nebude, ale už teraz je lepší.

7 500,00 € 2 000,00 €



Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

23-442-00741 Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME 1 710,00 € 1 500,00 €

23-442-00742 Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede IV. Južné Slovensko spieva 5 190,00 € 3 500,00 €

23-442-00747 Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne DEŇ TANCA Trenčianskeho kraja 2023 2 490,00 € 1 500,00 €

23-442-00992 Novohradské osvetové stredisko Divadelná jeseň 10 350,00 € 5 000,00 €

23-442-01024 TRIBEČSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V TOPOĽČANOCH 30. Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany - 
výberové kolo pre Nitriansky a Trenčiansky kraj 1 850,00 € 1 500,00 €

23-442-01059 ZAS - Združenie akordeonistov Slovenska VII. ročník Medzinárodnej akordeónovej súťažnej prehliadky 
umeleckých škôl 9 850,00 € 2 000,00 €

23-442-01068 Čerešenka Naše korene 22 300,00 € 5 000,00 €

23-442-01102 Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko Zabudnuté remeslá 10 000,00 € 3 000,00 €

23-442-01147 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Prešporský Paganini 2023 2 500,00 € 2 000,00 €

23-442-01227 Gemersko - malohontské osvetové stredisko Daxnerov Tisovec - prehliadka speváckych zborov dospelých 1 920,00 € 1 500,00 €

23-442-01265 Gemersko - malohontské osvetové stredisko Festival Janka Plichtu 1 650,00 € 1 500,00 €

23-442-01302 Občianske združenie Fotoklub Detva Festival fotografie v Detve 2023 17 700,00 € 2 000,00 €

23-442-01303 Občianske združenie Dychová hudba Grinavanka Grinavanka FEST 2023 - VII.ročník festivalu dychových hudieb 
s medzinárodnou účasťou 4 100,00 € 2 000,00 €

23-442-01313 Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši LiptovDIV – festival neprofesionálneho divadla v Liptove 6 756,00 € 1 500,00 €

23-442-01318 NAŠE TALENTY SaxoKlarinetiáda Bojnice 2023 4 200,00 € 2 000,00 €

23-442-01323 Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši Oživené nádvorie - festival neprofesionálnej tvorby 11 785,00 € 4 000,00 €

23-442-01335 REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH Dni fotografie v Leviciach 11 355,00 € 3 500,00 €

23-442-01347 Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Rozprávačské Lodno 6 200,00 € 2 100,00 €

23-442-01354 Trnavské osvetové stredisko Festival malých dychových hudieb 3 200,00 € 2 500,00 €

23-442-01357 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Festival Stanislava Chrena 2 160,00 € 1 500,00 €

23-442-01358 Art kino Baník Stre3t PD 2023 10 100,00 € 3 000,00 €

23-442-01381 Podpolianske osvetové stredisko XXVIII. Gorazdove organové dni 1 875,00 € 1 500,00 €

23-442-01382 Podpolianske osvetové stredisko XVII. Gorazdove dni chrámovej piesne a sakrálnej výtvarnej 
tvorby 3 810,00 € 3 000,00 €

23-442-01386 mondance, s.r.o. Ball of Shame 9 322,00 € 7 500,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

23-442-01388 Podpolianske osvetové stredisko Divadelné podzámčie - XVII. ročník medzinárodného festivalu 
divadla a hudby 8 055,00 € 2 000,00 €

23-442-01389 Divadlo Jonáša Záborského Moje nie zlu - krajská súťaž v tvorbe komiksových príbehov, 
19. ročník 1 500,00 € 1 500,00 €

23-442-01390 Galantské osvetové stredisko
DIGITFOTO GALANTA – XXI. ročník celoslovenskej súťaže a 
prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s 
medzinárodnou účasťou

2 200,00 € 1 500,00 €

23-442-01392 Divadlo Jonáša Záborského
28. Gorazdov literárny Prešov, celoštátna súťaž s 
medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a 
drámy

1 800,00 € 1 500,00 €

23-442-01403 Galantské osvetové stredisko Čaro slova - 56. ročník krajského festivalu umeleckého 
prednesu žien v Galante 1 550,00 € 1 500,00 €

23-442-01406 Základná umelecká škola Rajec Rajecká hudobná jar - medzinárodná interpretačná súťaž v 
slovenskej tvorbe 7 050,00 € 6 000,00 €

23-442-01414 Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň Slávnosti zborového spevu - 28. ročník 1 650,00 € 1 500,00 €

23-442-01425 Krajské osvetové stredisko v Nitre Mladý moderátor 2023 3 560,00 € 2 500,00 €

23-442-01426 Trnavské osvetové stredisko Trnavská bábkarská šnóra 6 200,00 € 3 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča použiť pridelené finančné prostriedky na aktivity súvisiace s neprofesionálnymi umelcami.

23-442-01439 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Cyrilo- metodské dni 2023 - festival speváckych zborov 4 950,00 € 2 000,00 €

23-442-01446 Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole v 
Novákoch Festival dychových orchestrov - Nováky 2023 7 407,00 € 2 000,00 €

23-442-01447 Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota Divadlo a deti 2023 14 000,00 € 10 000,00 €

23-442-01453 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Malokarpatský slávik 2023 -súťaž amatérskych spevákov 
populárnej piesne 7 200,00 € 3 500,00 €

23-442-01457 Krajské osvetové stredisko v Nitre Tanečný kolotoč 2023 4 000,00 € 2 000,00 €

23-442-01459 Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, 
Nitra NITRIANSKA LUTNA 2023 4 600,00 € 1 500,00 €

23-442-01481 Krajské osvetové stredisko v Nitre Festival Cantate 2023 9 100,00 € 8 000,00 €

23-442-01494 Združenie dychových hudieb Slovenska Novomestská nota 2023 9 130,00 € 5 000,00 €

23-442-01496 Krajské osvetové stredisko v Nitre FAD 2023 - Festival Amatérskeho Divadla , 9. ročník 44 668,00 € 23 000,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

23-442-01519 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Salón výtvarníkov 2023 9 250,00 € 7 000,00 €

23-442-01520 REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V KOMÁRNE 6. ročník COM-DANCE 1 900,00 € 1 500,00 €

23-442-01532 Stredoslovenské osvetové stredisko DIVADELNÁ CHALUPKA 2023, 19. ročník Inšpiratívneho 
festivalu s medzinárodnou účasťou 20 000,00 € 10 000,00 €

23-442-01535 Pohronské osvetové stredisko Deň tanca - krajská súťažná prehliadka moderného a 
módneho tanca 3 040,00 € 1 500,00 €

23-442-01536 Pohronské osvetové stredisko Deň tanca - celoslovenská súťažná prehliadka moderného a 
módneho tanca 6 900,00 € 4 000,00 €

23-442-01537 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Deň otvorených ateliérov 2023 8 370,00 € 4 500,00 €

23-442-01539 Pohronské osvetové stredisko Vianoce a cappella 5 120,00 € 1 700,00 €

23-442-01541 Pohronské osvetové stredisko Textilná tvorba 2023 4 535,00 € 2 000,00 €

23-442-01548 Stredoslovenské osvetové stredisko SÁROVA BYSTRICA 2023, súťaž mladých moderátorov-
redaktorov 5 850,00 € 4 500,00 €

23-442-01551 Mesto Trstená XXXI. ročník celoslovenskej recitačnej súťaže Dilongova 
Trstená 3 000,00 € 1 500,00 €

23-442-01562 Dom kultúry Liptovský Mikuláš XXX.PAN 2023 celoštátna prehliadka pantomímy a 
pohybových divadiel s medzinárodnou účasťou 35 400,00 € 27 000,00 €

23-442-01565 Mesto Trstená Festival dychových hudieb Trstenská krídlovka 11 600,00 € 2 000,00 €

23-442-01567 Stredoslovenské osvetové stredisko POP BB - 17. ročník súťaže v speve populárnej piesne pre deti 
a mládež 2 250,00 € 1 500,00 €

23-442-01570 Trnavské osvetové stredisko Maestro, ste doma? 5 100,00 € 2 500,00 €

23-442-01594 Podtatranské osvetové stredisko v Poprade Deň tanca 2023 7 135,00 € 1 500,00 €

23-442-01613 DIZAJN n.o. 12. ročník medzinárodnej prehliadky Módny návrhár 14 170,00 € 4 000,00 €

23-442-01619 Art AIR Center s.r.o. 26. Medzinárodná súťaž Bohdana Warchala v hre na 
sláčikových nástrojoch TALENTY PRE EURÓPU 2023 21 500,00 € 15 000,00 €

23-442-01626 Krajanský inštitút Príbehom na stope / 3. ročník medzinárodného festivalu 
storytellingu 6 950,00 € 4 000,00 €

23-442-01627 Apolin Medzinárodný festival mládežníckych dychových orchestrov 
DYCHFEST Piešťany 2023 19 900,00 € 7 000,00 €

23-442-01630 Dychová hudba Vištučanka 12. Medzinárodný festival dychových hudieb VIŠTUKFEST 
2023 6 500,00 € 2 500,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

23-442-01631 dobový spolok SATYROS, o.z. Kniežacie dni 2023 5 400,00 € 2 000,00 €

23-442-01632 "Na plný dych" Medzinárodný festival dychových hudieb "Na plný dych" 2023 22 250,00 € 6 000,00 €

23-442-01634 Lenka Bachorikova Queerdom 3 450,00 € 2 700,00 €

23-442-01638 Sláčikový orchester Musica Iuvenalis 15. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL MLÁDEŽNÍCKYCH 
ORCHESTROV A ZBOROV "ŠENGENSKÝ POLUDNÍK" 15 700,00 € 8 000,00 €

23-442-01640 Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole, 
Čordákova 50, Košice Festival malých komorných telies Košice 2 400,00 € 2 000,00 €

23-442-01649 Skupina historického šermu Banderium Bitka o Bratislavu, historicko-kultúrny festival a rekonštrukcia 
obliehania mesta zo 17. storočia / 8. ročník 10 790,00 € 3 000,00 €

23-442-01650 Ars Bonum Orava Organ Prix 2022 7 900,00 € 3 500,00 €

23-442-01651 Trnavský komorný orchester Hudba na radnici - 7. ročník 7 300,00 € 4 000,00 €

23-442-01659 Mestské centrum kultúry Malacky Zejdeme sa na hambálku - 15. ročník 11 000,00 € 2 000,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča použiť finančné prostriedky na aktivity súvisiace s neprofesionálnym umením.

23-442-01667 Krajské kultúrne stredisko v Žiline O dúhovú lampu z krajiny Zázračno 1 680,00 € 1 600,00 €

23-442-01668 Krajské kultúrne stredisko v Žiline Detská rozprávková Žilina 2023 1 600,00 € 1 500,00 €

23-442-01692 š.um.. ŠUMIENKA - nultý ročník 4 500,00 € 1 700,00 €

23-442-01695 Základná umelecká škola Banská Štiavnica Banskoštiavnické kladivká 2023 3 130,00 € 1 700,00 €

23-442-01701 Obec Močenok Gorazdov Močenok 2023 16 200,00 € 5 000,00 €

23-442-01703 Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Divadelné Dišputy 2023 6 660,00 € 4 500,00 €

23-442-01715 Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne Mladá slovenská poviedka 2023 5 590,00 € 3 500,00 €

23-442-01720 Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko HAH 2023 4 950,00 € 4 500,00 €

23-442-01721 Prešovská rozvojová agentúra (PRERAG) AntiHybrid 15 150,00 € 2 000,00 €

23-442-01723 Iniciatíva za živé mesto Festival vlny 8 800,00 € 1 500,00 €

23-442-01725 Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne Živá výstava ochotníckeho divadla 3 900,00 € 1 500,00 €

23-442-01755 Mestské kultúrne stredisko Festival židovskej kultúry 11 650,00 € 3 000,00 €

23-442-01759 Akademický Prešov 57. ročník Akademického Prešova 31 000,00 € 15 000,00 €

23-442-01771 FALANGIR REGIO POMPA regionálna divadelná paráda 10 538,00 € 3 000,00 €

23-442-01776 Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove Street Art Duel 5 450,00 € 2 000,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

23-442-01777 Liptovské divadlo tanca, s.r.o. Nádej baletu 2023 10 200,00 € 9 000,00 €

23-442-01779 Dychová hudba LÚŽŇANKA 14. Lúžňanský barytón 4 300,00 € 1 800,00 €

Žiadosti úplné - nepodporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

23-442-00540 Mestský dom kultúry, príspevková organizácia ZLATÝ GAŠTAN 11 587,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu a nedostatočný kultúrny prínos.

23-442-00562 Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých Zahrajže nám píšťalôčka - realizácia prezentačného podujatia v 
oblasti neprofesionálneho umenia 5 160,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu a nedostatočný kultúrno-spoločenský prínos a dosah.

23-442-00585 EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC
Medzinárodná výtvarná súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 
do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC - téma Lesy, hory, výšiny okolo 
nás.

18 600,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na predimenzovaný a nedostatočne špecifikovaný rozpočet a spornú kvalitu realizačného plánu.

23-442-00608 Mesto Banská Štiavnica Štiavnický živý šach 2023: Strelecký spolok 12 500,00 € 0,00 €

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

23-442-00789 Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Festival V srdci Žitného ostrova 4 200,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

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

23-442-00993 Novohradské osvetové stredisko Adventné stretnutie – koncert speváckych zborov 3 150,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu a nekonkretizovanú odbornú garanciu.

23-442-01129 Gemersko - malohontské osvetové stredisko Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas 4 100,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu, časový harmonogram poukazuje na to, že kvalita realizácia aktivity je sporná.

23-442-01240 Novohradské osvetové stredisko Krištáľový kľúč 11 430,00 € 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, nedostatočný kultúrno-spoločenský prínos podujatia a 
predimenzovaný rozpočet.

23-442-01308 Občianske združenie Život v meste Spišská Nová Ves Umenie v parku 2023 1 600,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, chýbajúci harmonogram projektu, dramaturgiu a neuvedenú porotu / 
odbornú garanciu.

23-442-01322 Mestské kultúrne stredisko "Okamih v UNESCO" 11 160,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočnú odbornú garanciu, ako aj kultúrny prínos a predimenzovaný rozpočet. 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 (napr. sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných plôch, predmetov…)

23-442-01337 Gemersko - malohontské osvetové stredisko Z HISTÓRIE GEMERA - MALOHONTU 14 200,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na predimenzovaný a nedostatočne špecifikovaný rozpočet s minimálnou mierou spolufinancovania bez iných 
zdrojov nad rámec minimálneho povinného spolufinancovania.

23-442-01344 Mesto Nová Dubnica Festival dychových orchestrov a mažoretiek 25 020,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, nedostatočný kultúrny prínos a 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 (napr. sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných plôch, 
predmetov…).

23-442-01349 Prešovský samosprávny kraj Dni Spišského Jeruzalema 2023 10 200,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to že umelecký program je zastúpený najmä profesionálnymi umelcami, čo nespadá do podprogramu 
Neprofesionálne umenie. Projekt má predimenzovaný rozpočet.

23-442-01361 Mestské kultúrne stredisko Levice Levické divadelné dni 6 840,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, nedostatočne špecifikovaný rozpočet a nedostatočný kultúrny prínos.

23-442-01384 Podpolianske osvetové stredisko Mozaika kultúry 3 820,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočný kultúrny prínos a nejasnú dramaturgiu.

23-442-01399 Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany Divadelná prehliadka ochotníckych súborov 6 400,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočný kultúrny prínos, predimenzované honoráre pre lokálnych neprofesionálnych umelcov. Z informácii 
uvedených v žiadosti projektu je evidentné, že nie je snaha o získanie iných zdrojov príjmu (výnosy) na podujatie, tak aby nebola ohrozená ani účasť sociálne slabšej skupiny 
obyvateľstva (napr. sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných plôch, predmetov…)

23-442-01400 Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi 
Művelődési Központ

Galakoncert X. ročníka Medzinárodnej operetnej speváckej súťaže 
Franza Lehára 18 700,00 € 0,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť z dôvodu nevyváženého rozpočtu v kontexte zamerania podprogramu (neprofesionálne umenie).

23-442-01407 Gemersko - malohontské osvetové stredisko Dni súčasného divadla 7 200,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím charakterom nespadá do podprogramu. Nejedná sa o jednorazové podujatie.

23-442-01418 Trnavské osvetové stredisko KreaTiviTa 2023 – cyklus výstav neprofesionálnej výtvarnej, 
fotografickej a textilnej tvorby 4 700,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím charakterom nespadá do podprogramu. Nejedná sa o jednorazové podujatie.

23-442-01429 Kultobin, spol. s.r.o. Urban Art Fest 7 550,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, chýbajúce informácie k dramaturgii workshopov, informácie k mladým 
umelcom, ktorým sa plánujú venovať. Kultúrny prínos projektu je nízky.

23-442-01434 Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve ZLATÝ KĽÚČIK - 50. ročník regionálneho festivalu detí v speve detskej 
modernej populárnej piesne 5 700,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže vo svojej celkovej koncepcii a prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov v rámci podprogramu. 
Projekt má nedostatočnú odbornú garanciu a dramaturgickú líniu.

23-442-01436 CLOVER MEDIA SK s.r.o. Festival dychových hudieb Okolo Trenčína 3 200,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže celkovou koncepciou a prínosom nedosahuje úroveň ostatných podporených projektov v rámci podprogramu. V 
projekte absentuje dramaturgia, v projekte nie je uvedený počet záväzných výstupov (koncertov).

23-442-01444 Konfrontácie Life of Art 2023 13 560,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu, nejasnú dramaturgiu, chýbajúci časový priebeh podujatia a nedostatočný 
kultúrno-spoločenský prínos. 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 (napr. sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných plôch, predmetov…).

23-442-01463 Obec Valaská 51. ročník Festivalu dychových hudieb Valaská memoriál Jožka Kučeru 9 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

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

23-442-01484 Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň JÁNSKY HUDOBNÝ FESTIVAL 4 800,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

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

23-442-01486 Banskobystrický kraj Turizmus Kráľovská svadba na Pustom hrade 2023 16 300,00 € 0,00 €
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Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť nakoľko rozpočet projektu je neodôvodnene vysoký a nedostatočne špecifikovaný vzhľadom na realizované aktivity. Projekt 
má nízky umelecký a kreatívny prínos.

23-442-01491 Brezinka SZUŠ v Prakovciach Na Jána 10 750,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

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

23-442-01512 REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V KOMÁRNE Deti deťom 2023 4 400,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že v projekte boli uvedené nepravdivé informácie. Nie všetci členovia odbornej poroty boli oslovení.

23-442-01516 Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča Medzinárodný festival vežovej hudby ( VIII. ročník) 5 800,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na diskutabilný kultúrno-spoločenský prínos, výrazné zastúpenie profesionálnych umelcov. Projekt svojím 
zameraním nepatrí do podprogramu pre neprofesionálne umenie. Projekt má nedostatočne špecifikovaný rozpočet s minimálnou mierou spolufinancovania bez iných zdrojov.

23-442-01533 Obec Drietoma 24. Drietomský festival dychových hudieb 10 800,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, chýbajúci bližší popis programu, nedostatočne preukázanú odbornú 
garanciu a chýbajúcu dramaturgiu monsterkoncertu.

23-442-01534 Etudy Média Art DezinFest (festival amatérskej divadelnej tvorby v oblasti 
dezinformácií) 5 550,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočnú kvalitu realizačného plánu projektu a nereálny časový harmonogram, ktorý vyvoláva pochybnosti o 
kvalite realizácie projektu.

23-442-01540 Mesto Trstená Koncert gospelovej hudby 4 500,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočný kultúrno-spoločenský prínos, nedostatočne špecifikovaný rozpočet vzhľadom na realizované 
aktivity. 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 (napr. sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných plôch, predmetov…)

23-442-01542 Pohronské osvetové stredisko Urban Jam 7 800,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, nedostatočný kultúrny prínos a nedostatočne špecifikovaný rozpočet.

23-442-01543 Pohronské osvetové stredisko Najkrajšia dovolenková fotografia 2023 2 505,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže vo svojej celkovej koncepcii a prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov v rámci podprogramu. 
Projekt stagnuje. Komisia odporúča tematizovať jednotlivé ročníky súťaže.

23-442-01545 Pohronské osvetové stredisko Teatrálie 4 210,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, chýbajúcu dramaturgiu, odbornú garanciu a nedostatočne 
špecifikovaný rozpočet.

9



Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

23-442-01546 Pohronské osvetové stredisko Tak píšem ja - celoslovenská súťaž neprofesionálnej literárnej tvorby 1 570,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočne preukázanú odbornú garanciu, neuvedených členov odbornej poroty, neuvedené výnosy z 
antológie a slabý dosah na cieľovú skupinu.

23-442-01554 Centrum kultúry Košického kraja Festival starého umenia 3 780,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

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

23-442-01559 Spišské kultúrne centrum a knižnica Fajna Folklórna Fotka 1 590,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na sporný kultúrny prínos a úzku cieľovú skupinu.

23-442-01563 Centrum kultúry Košického kraja Stretnutie s dychovkou 11 790,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočnú dramaturgiu podujatia, nedostatočne preukázanú odbornú garanciu. 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 (napr. sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných plôch, predmetov…).

23-442-01578 MY KULTÚRA Hudobné utorky na nádvorí 3 900,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím charakterom nespadá do podprogramu. Nejedná sa o jednorazové podujatie.

23-442-01607 Feidias, o.z. Ľudové výtvarné umenie Východných Karpát a Polonín 6 857,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočnú odbornú garanciu, dramaturgiu výberu vystavovaných diel a nízky prínos pre cieľovú skupinu.

23-442-01608 Prešovské združenie klasickej gitary 11. ročník Iuvenilis Cithara 4 900,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na neuvedenú odbornú garanciu, nedostatočnú cieľovú skupinu interpretov v oblasti neprofesionálneho umenia a 
nedostatočné výnosy vzhľadom na predpokladaný počet návštevníkov.

23-442-01612 Divadelné združenie Partizánske 40. Stretnutie divadelníkov na Hornej Nitre - regionálny festival 
kultúry 9 400,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia kladne hodnotí zámer projektu, ale odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na nedostatočne špecifikovaný rozpočet. 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 
(napr. sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných plôch, predmetov…)

23-442-01620 Art VAMO DRAMA-TVOR 4 180,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočný kultúrny prínos a odbornú garanciu. Projektu by prospel renomovaný dramatik a posilnenie 
edukatívneho rozmeru.

23-442-01643 Občianske združenie Detská dychová hudba Hradišťanka Medzinárodný festival dychových hudieb Hradište 2023 4 250,00 € 0,00 €
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Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu a nedostatočne špecifikovaný rozpočet.

23-442-01665 Mgr. Marek Sabaka Stanica Svet 60 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím charakterom nespadá do podprogramu. Podprogram je určený o.i. na realizovanie výstav, 
nepodporuje však rekonštrukciu výstavných priestorov, prípadne reštaurovanie výstavných exponátov. Prípadne zaradenie projektu do budúcna prosím konzultujte s FPU.

23-442-01669 Krajské kultúrne stredisko v Žiline Improliga - SKeCZ 3 740,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízky kultúrny prínos, nešpecifikovaný rozpočet a nízky prínos pre cieľovú skupinu.

23-442-01674 dos gardenias s.r.o. Otvorené scény v Christianii 2023 12 720,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

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

23-442-01688 Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove 3. ročník multižánrového podujatia Bársčo Fest 8 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť . Podprogram nepodporuje aktivity profesionálnych umelcov. Dramaturgia pozostáva iba z koncertov profesionálnych 
hudobných skupín.

23-442-01689 Mestské kultúrne stredisko Sídliskové serenády 7 050,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočnú odbornú garanciu a kultúrny prínos projektu.

23-442-01691 PO.CITY DECADANCE FEST 3 700,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím charakterom nespadá do podprogramu. Nejedná sa o jednorazové podujatie.

23-442-01710 KC PRIESTOR Vata fest 23 9 200,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu - v projekte je viacero rozporuplných informácií. Rozpočet je 
nevyvážený vzhľadom na profesionálnych umelcov.

23-442-01728 Dom kultúry v Námestove Gorazdovo výtvarné Námestovo 2023 2 700,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočný kultúrny prínos a nejasný dramaturgický zámer.

23-442-01732 arte.via V čase 8 850,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízky kultúrno-spoločenský prínos / dosah.

23-442-01739 Združenie na záchranu hradu Šášov Šášovské hradné hry - 19. ročník 6 500,00 € 0,00 €
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Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na zameranie podujatia - prostredníctvom umenia napomáhať záchrane hradu Šášov, čo nie je úlohou 
podprogramu. 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 (napr. sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných plôch, predmetov…).

23-442-01740 Lifestarter Večer talentov 13 500,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na nízku kvalitu realizačného plánu projektu, predimenzovaný 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 (napr. sponzorské, dobrovoľné vstupné, prenájom stánkov, predaj reklamných plôch, predmetov…)

23-442-01760 Divadlo Ľahostajňa FODBAL - festival ochotníckych divadiel v Bratislave 2023 / pilotný 
ročník 12 950,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na nízky kultúrno-spoločenský prínos (fungovanie obdobných festivalov v Bratislave).

23-442-01766 Dychová hudba MOŠTEŇANKA Tanečný večer s dychovkami. 90 rokov dychovky v Dolnom Moštenci. 6 170,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím charakterom nespadá do podprogramu. Podprogram 4.4.2 nepodporuje aktivity z oblasti 
tradičnej kultúry. Do budúcna odporúčame konzultovať zaradenie do podprogramu s príslušným referentom.

Bratislava 20.01.2023 

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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