Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 3/2019
Program č. 3.3.3
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

19-333-01152

Občianske združenie Spoločnosť priateľov dobrej hudby

Saxophobia Bratislava 2019

19-333-01212

Šušľavá mušľa

Cesty k hudbe

19-333-01259

Slovenská muzikologická asociácia

19-333-01355

Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie

19-333-01387

Slovenská muzikologická asociácia

11. medzinárodné sympózium Ján Albrechta: Filozofické koncepcie v
Hudbe a umení
Medzinárodné interpretačné kurzy 2019

Žiadaná suma

Pridelená suma

6 881,00 €

6 500,00 €

14 676,00 €

8 000,00 €

8 300,00 €

2 500,00 €

21 700,00 €

10 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

10 500,00 €

4 000,00 €

5 060,00 €

3 500,00 €

14 500,00 €

5 000,00 €

5 705,00 €

3 000,00 €

13 350,00 €

7 000,00 €

Muzikologická konferencia "Malé osobnosti veľkých dejín - veľké
osobnsoti malých dejín VI. Príspevky k hudobnej regionalistike Hudba v Bratsilave."
19-333-01391

Slovenská muzikologická asociácia

19-333-01431

Prešovské združenie klasickej gitary

19-333-01438

Art AIR Center s.r.o.

Medzinárodná vedecká konferencia "Musiktheorie in der Slowakei /
in Mitteleuropa im 16.-19. Jahrhundert"
9. Medzinárodné interpretačné kurzy Prešovské dni klasickej gitary
18. Medzinárodné majstrovské interpretačné kurzy v hre na
sláčikových nástrojoch, klavíri, organe, opernom speve a komornej
hre "Schola arvenzis 2019"

Zdôvodnenie
komisie
19-333-01442
19-333-01446

Odborná komisia žiadateľovi odporúča v budúcnosti korektne uvádzať výnosy z účastníckych poplatkov.
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica,

11. Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry -

s.r.o.

workshopy a prednášky

Slovenská jazzová spoločnosť

Letná jazzová dielňa 2019

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

19-333-01473

ZAS - Združenie akordeonistov Slovenska

Majstrovské kurzy v hre na akordeóne - Nové Zámky 2019

19-333-01511

Sinfonietta Bratislava

Majstrovské kurzy svetových husľových virtuózov - 7. ročník

Žiadaná suma

Pridelená suma

4 900,00 €

3 500,00 €

30 500,00 €

12 000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia žiadateľovi odporúča zvážiť zavedenie účastníckych poplatkov vzhľadom na finančnú náročnosť a prestíž kurzov. Komisia taktiež odporúča nepodceniť

komisie

informovanosť na mimobratislavských stredných a vysokých umeleckých školách.

19-333-01531
Zdôvodnenie
komisie

Real Music House, s.r.o.

RMH Academy

7 600,00 €

4 500,00 €

7 470,00 €

7 000,00 €

2 384,00 €

2 000,00 €

Odborná komisia považuje za vhodné, aby takýto typ projektu počítal aj s účastníckymi poplatkami.

19-135-01547

LOM s.r.o.

19-333-01558

Akadémia umení v Banskej Bystrici

19-333-01671

Občianske združenie pri Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave

Students Meet Professionals - (Re)Cykly

16 919,00 €

7 000,00 €

19-333-01683

Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu - Slovenská sekcia

VENI ACADEMY - workshopy + akadémia 2019

23 120,00 €

8 000,00 €

19-333-01695

Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu - Slovenská sekcia

New Music for Kids - 8. ročník

11 800,00 €

7 000,00 €

19-333-01696

Slovak Doublebass Club

BASS FEST+2019, medzinárodné interpretačné kurzy

31 300,00 €

11 000,00 €

6 910,00 €

2 500,00 €

Zdôvodnenie
komisie
19-333-01697

Mikrozvuk - vzdelávacia časť
Spôsoby interpretácie komornej hudby pre sláčikové nástroje od dua
po komorný orchester.

Odborná komisia žiadateľovi odporúča v budúcnosti korektne uvádzať výnosy, napríklad z účastníckych poplatkov.
SUPERTRIEDA

NÁRODNÁ HUDOBNÁ DIELŇA pre pedagógov 2019

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
19-333-01245

Žiadateľ
Šušľavá mušľa

Názov projektu
Balada a baladickosť v hudobnom umení

Žiadaná suma

Pridelená suma

4 108,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže vo svojej celkovej koncepcii a prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov v rámci podprogramu,

komisie

ako aj v porovnaní s inými projektami žiadateľa.

19-333-01432

ANIMA - súkromná umelecká škola, s. r. o.

Majstrovské interpretačné klavírne kurzy Eleny Rudolfovny Richter

18 648,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na výšku alokovaných prostriedkov a do budúcnosti odporúča venovať väčšiu pozornosť zaradeniu projektu do

komisie

správneho podprogramu (Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - hudba).

19-333-01468
Zdôvodnenie
komisie
19-333-01524

Vertigos o.z.

Vzdelávanie s hudbou

0,00 €

17 480,00 €

0,00 €

22 510,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočne presvedčivú dramaturgiu a obsahové naplnenie výstupov projektu.
MIEŠANÝ ZBOR ŽILINA, OZ

Dvořáková omša spája generácie
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Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na výšku alokovaných prostriedkov a do budúcnosti odporúča venovať väčšiu pozornosť zaradeniu projektu do

komisie

správneho podprogramu (Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - hudba).

19-333-01556

Art +

Čo je to komorný koncert?

3 420,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na výšku alokovaných prostriedkov a do budúcnosti odporúča venovať väčšiu pozornosť zaradeniu projektu do

komisie

správneho podprogramu (Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - hudba).

19-333-01623

Prompt Agency s.r.o

Majstrovské interpretačné spevácke kurzy

7 100,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže vo svojej celkovej koncepcii a prínosom nedosahuje úroveň ostatných podobne zameraných projektov predložených v

komisie

rámci podprogramu.

19-333-01665

Real Music House, s.r.o.

Meet the PRODUCERS

17 800,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia nepovažuje výšku niektorých položiek rozpočtu za primeranú (najmä produkčné a režijné náklady). Komisia taktiež považuje za vhodné, aby takýto typ

komisie

projektu počítal aj s účastníckymi poplatkami.

19-333-01673
Zdôvodnenie
komisie

Občianske združenie "G O O D W I L L 2009"

Život na čisto

50 000,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže vo svojej celkovej koncepcii a prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov v rámci podprogramu.

Bratislava 24.01.2019

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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