
Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov

Výzva č. 6/2023
Program č. 4.1.4

Žiadosti úplné - podporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

23-414-02048 PaĽKO - Združenie priateľov ľudovej kultúry Orava Za vôňou dreva - 3. cyklus medzinárodných tvorivých 
kurzov a plenérov v oblasti rezbárstva. 10 600,00 € 4 000,00 €

23-414-02475 Podpolianske osvetové stredisko Tradičné staviteľstvo Podpoľania 9 305,00 € 5 000,00 €

23-414-02489 Paličkovaná čipka Slovenska Čipkársky víkend v Trenčíne 2023 4 800,00 € 2 500,00 €

23-414-02525 Krajské kultúrne stredisko v Žiline Odevná kultúra ako komplex tradícií a inovácií 11 050,00 € 3 000,00 €

23-414-02550 Miestne kultúrne stredisko Terchová Význam terchovskej muziky v kontexte pastierskej kultúry 
na severe Slovenska 8 380,00 € 2 500,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča na podujatí reflektovať aj súčasnú situáciu s ohľadom na stav a vývoj terchovskej muziky na Slovensku po zápise do UNESCO Reprezentatívneho 
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.

23-414-02609 Centrum tradičnej kultúry v Myjave Tanečný seminár - metodika ľudového tanca 8 3 565,00 € 3 200,00 €

23-414-02738 Centrum kultúry Košického kraja Metodika folklóru 2 850,00 € 2 000,00 €

23-414-02790 Srdcia pre folklór a tradície Tradajdom 10 260,00 € 7 000,00 €

23-414-02815 BÁBENCE Kurz babkovej paličkovanej čipky 2 700,00 € 2 000,00 €

23-414-02819 Zväz múzeí na Slovensku II. ročník konferencie Únie múzeí v prírode 9 205,00 € 7 000,00 €

23-414-02821 Slovenská etnochoreologická spoločnosť Pedagogika ľudového tanca / príprava interpretov na 
sólové/párové scénické výstupy 6 980,00 € 2 500,00 €



Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

23-414-02964 Tradana Etnologické dni 2023 7 835,00 € 7 300,00 €

Žiadosti úplné - nepodporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

23-414-02592 Záhorácky folklór OZ Workshopy záhoráckeho folklóru 9 900,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia pozitívne hodnotí ideu projektu, ale odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím charakterom a cieľovou skupinou nespadá do 
podprogramu. Do budúcna odporúčame konzultovať zaradenie do podprogramu s príslušným referentom.

23-414-02614 Spišské kultúrne centrum a knižnica WORKSHOP PRE VEDÚCICH FOLKLÓRNYCH KOLEKTÍVOV NA SPIŠI 2 747,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, vzhľadom na regionálne zameranie projektu. Podprogram poskytuje podporu usporiadateľom/-kám medzinárodných a 
celoštátnych odborných konferencií, sympózií, odborných seminárov, sérií prednášok, či kurzov reflektujúcich tradičnú kultúru.

23-414-02745 Centrum kultúry Košického kraja Rozprávači príbehov 5 750,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia pozitívne hodnotí ideu projektu, ale odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt svojím charakterom a cieľovou skupinou nespadá do 
podprogramu. Do budúcna odporúčame konzultovať zaradenie do podprogramu s príslušným referentom.

Bratislava 24.03.2023 

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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