
Počet podporených projektov:                                  30

Počet nepodporených projektov: 54

Spolu: 84

poradové číslo číslo žiadosti Meno žiadateľa názov projektu súčet bodov Priemer bodov VÝŠKA ŠTIPENDIA Zdvôvodnenie hodnotiacej komisie

1 8 Mgr.art Barbora Berezňáková ZEHNHAUS 127 42 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

2 78 András, Cséfalvay Modely prežitia 138 46 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

3 53 doc. Janka Dudková, PhD. Bratislava v súčasnom slovenskom filme 126 42 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

4 54 Mgr.art. Šimon Ferstl Útek od divočiny 121 40 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

5 48 Mgr. Mira Fornay Cesta Hrdinky (Dunaj, divočina a ja) 122 41 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

6 27 Mgr. Anna Grusková, PhD. Desať jeleňov (pracovný názov) 121 40 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

7 84 Mgr. art Vladimíra Hradecka Neviditeľné miesta 134 45 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

8 64 Dušan Hudec, Mgr. Aby jeho meno bolo vymazané 124 41 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

9 81 Anetta Mona Chisa mgr. art. Neforemnosť hmoty / Materiálne ekológie 137 46 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

10 65 Mgr.art Šimon Chovan

Stratifikačné asambláže mesta - pracovný 

názov 133 44 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

11 41 Michal Janák, arch.

Mestá v Meste - štúdia urbanistickej 

typológie Bratislavy 135 45 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

12 52 Mgr. Sabina Jankovičová, ArtD. Aktualizácia súpisu sôch Bratislavy 132 44 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

13 43 Daniel Kazankov Mgr. art. Spaceship Bratislava 122 41 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

14 15 Mgr.art.Tomáš Klepoch Lapsus delicti 134 45 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

15 71 Dalibor Kocián Integrita Identity 124 41 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

16 14 Denis Kozerawski, Mgr.Art Slzy slnka na zemi 134 45 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

17 79 Magdaléna Kuchtová, Mgr.art, ArtD. Machové laboratórium (pracovný názov) 129 43 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

18 70 Zora Lednárová M.A cesta mesta 131 44 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

19 33 Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD. Lonely Planet Trnávka 129 43 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

20 25 M.Sc. Kristian Lukic TECHNOKOLONIALIZMUS (pracovný názov) 131 44 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

21 29 Martin Piaček ArtD. Hlad po meste 133 44 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

22 34 Mgr.art Erik Rothenstein Ing Obrázky z Bratislavy 121 40 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

23 74 Daniel Salontay Dolu z Dlhých dielov a ďalej po prúde 137 46 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

NADÁCIA MESTA BRATISLAVY

VÝSLEDKY ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU UMENIE

PODPORENÍ ŽIADATELIA

Vyhlásenie výzvy: 30.04.2020

Uzávierkový termín podávania projektov: 31.05.2020

Posudzovanie projektov odbornou hodnotiacou komisiou: 17.06.2020-09.07.2020

výška štipendia: 2 500 eur

Rozhodovanie o projektoch Správnou radou Nadácie mesta Bratislavy: 22.07.2020

Zverejnené výsledky: 24.7.2020

Hodnotitelia: Michal Ditte, Michal Hvorecký, Naďa Kančevová, Mira Keratová,  Katarína Kucbelová,  Zuzana Mrvová, 

                          Ivana Rumanová, Milan Zvada, Silvia Zvarová,

Každý projekt hodnotili 3 hodnotitelia podľa oblasti pôsobenia žiadateľa

alokácia: 75 000 eur



24 16 Ing. Peter Scherhaufer Bratislava-Berlín 123 41 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

25 55 Mgr. art Jakub Straka

Bratislava City Station - Odev ako 

komunikácia 123 41 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

26 86 Adriana Totiková, PhD., Mgr.art. Kto som, keď hovorím... Som Bratislavčan! 121 40 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

27 4 Blahoslav Uhlár Mgr. Ďalší koniec 131 44 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

28 40 Martina Vannayová Mgr. Preklad teoretických textov 136 45 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

29 24 Nina, Vidovencová, Mgr. Spoločne 126 42 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

30 12 Jozef Vlk HLAD 125 42 2 500.00  €                            

Komisia navrhuje tento projekt na štipendium pre jeho vysokú 

kvalitu a vysoké hodnotenie projektu. Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním hodnotiacej komisie.

poradové číslo číslo žiadosti Meno žiadateľa názov projektu súčet bodov Priemer bodov VÝŠKA ŠTIPENDIA Zdvôvodnenie hodnotiacej komisie

1 83 Peter Adamov Mgr.art Bratislavské lásky 68 23 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

2 69 Pavol Bodnár, RNDr. Bratislavská jazzová omša 106 35 -  €                                     

Komisia nenavrhuje projekt na podporu, z dôvodu rozhodnutia 

podporiť vyššie hodnotené projekty. Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

3 2 Katarína, Brestovanská, Mgr.

“Aspekty skupinovej dynamiky a 

participácie v performatívnom diele, jej 

limity a výzvy." 115 38 -  €                                     

Komisia nenavrhuje projekt na podporu, z dôvodu rozhodnutia 

podporiť vyššie hodnotené projekty. Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

4 51 Marianna Ďuranová, DiS. art. pracovný názov IDENTITY 78 26 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

5 85 Mgr.art Ladislav Fančovič, Art.D

Autorská úprava koncertného programu 

Večer pri Dunaji pre orchester Fats Jazz 

Band 115 38 -  €                                     

Komisia nenavrhuje projekt na podporu, z dôvodu rozhodnutia 

podporiť vyššie hodnotené projekty. Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

6 59 Filip Figel, Mgr.art. Sabur 103 34 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

7 32 Mgr.Art. Jana Gavacova Jazz v príbehoch - zvuk mesta 101 34 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

8 38 Matej Geci Jeden deň v živote... 65 22 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

9 18 Katarína Geffertová Mgr. art. Spaceshift Bratislava 116 39 -  €                                     

Komisia nenavrhuje projekt na podporu, z dôvodu rozhodnutia 

podporiť vyššie hodnotené projekty. Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

10 45 Bc. Soňa Halásová objekt 85 28 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

11 61 Daniel Hevier ml. Mgr Práca so súčasným publikom 96 32 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

12 20 Mgr. Daniel Hevier, PhD.

Hudboslava (pracovný názov) - napísanie 

pôvodnej umeleckej prózy 101 34 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

13 30 Barbora Jančárová Naj Dunaj 82 27 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

14 58 Mgr.art.Simona Janišová, ArtD. si.li. 99 33 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

15 1 Kristína Kandrikova, Mgr.art Alfa Light (pracovný názov) 94 31 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

16 11 Bc. Ian Michael Keeble Vizualizácia mesta ako záhrady 87 29 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

17 28 Mgr.art. Ladislav Kerata, ArtD. SMETIAR poviedková kniha 102 34 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

18 22 Andrej Kolenčík, Mgr. Art. Pacient 0 96 32 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

19 87 MgA. Juraj Kollár Promenáda 120 40 -  €                                     

Komisia nenavrhuje projekt na podporu, z dôvodu rozhodnutia 

podporiť vyššie hodnotené projekty. Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

20 66 Peter Korček Mgr. art. Ing. Staré / nové mestské dvory 103 34 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

21 68 Mgr. Art. Juraj Korec Sapiens Territory 116 39 -  €                                     

Komisia nenavrhuje projekt na podporu, z dôvodu rozhodnutia 

podporiť vyššie hodnotené projekty. Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

NEPODPORENÍ ŽIADATELIA



22 73 Lea, Lovišková, MgA. Do vlastných rúk 98 33 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

23 47 Mgr. Stanislav Masár, ArtD. Raining Tree 120 40 -  €                                     

Komisia nenavrhuje projekt na podporu, z dôvodu rozhodnutia 

podporiť vyššie hodnotené projekty. Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

24 63 Mgr. Diana Mašlejová Rozprávka Kocúr Ferdinand 107 36 -  €                                     

Komisia nenavrhuje projekt na podporu, z dôvodu rozhodnutia 

podporiť vyššie hodnotené projekty. Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

25 57 Mgr.art. Ján Michálik DNA 80 27 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

26 10 Maria Modrovichova, Mgr. Plán B 87 29 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

27 39 Denis Németh, Mgr. Naše COVID dni 69 23 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

28 46

Zuzana vasičáková Očenášová, Mgr., MSC, 

DiplPW

Labanove dary mestu: Výskum pre 

tanečných umelcov a pomáhajúce profesie 

v Bratislave 115 38 -  €                                     

Komisia nenavrhuje projekt na podporu, z dôvodu rozhodnutia 

podporiť vyššie hodnotené projekty. Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

29 60 Róbert Pakan, Ing. Bratislavský panoptikon 108 36 -  €                                     

Komisia nenavrhuje projekt na podporu, z dôvodu rozhodnutia 

podporiť vyššie hodnotené projekty. Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

30 23 Karin Patúcová, Mgr.art., ArtD. Som les 75 25 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

31 6 Helga Pavelková, Bc. Ilustrovaný prieskum 94 31 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

32 19 Michaela Piesyk, Mgr. art. Literárne soirée 54 18 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

33 5 Mgr. Art. Jozef Pilat ROK BEZ LETA 120 40 -  €                                     

Komisia nenavrhuje projekt na podporu, z dôvodu rozhodnutia 

podporiť vyššie hodnotené projekty. Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

34 13 Mira, Podmanická, Mgr. art., ArtD. Vietor 120 40 -  €                                     

Komisia nenavrhuje projekt na podporu, z dôvodu rozhodnutia 

podporiť vyššie hodnotené projekty. Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

35 80 Viera Polakovičová, PhDr. PhD. V objatí hudby 112 37 -  €                                     

Komisia nenavrhuje projekt na podporu, z dôvodu rozhodnutia 

podporiť vyššie hodnotené projekty. Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

36 49 Marko Popovic Pop Up Múzeum Ružinov 92 31 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

37 72 Mgr. Robert Pospis Robert Pospiš - Q 120 40 -  €                                     

Komisia nenavrhuje projekt na podporu, z dôvodu rozhodnutia 

podporiť vyššie hodnotené projekty. Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

38 21 Anna Repková, Mgr. Sen o zelenom meste 62 21 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

39 37 Lubica Rybar xy 87 29 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

40 26 Maximilián Alexander Sobek, Mgr.art. preklad hry E. Palmetshofera Edward II. 91 30 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

41 76 Martin Solotruk, PhD.

Tvorba rukopisu The Global Village of I -- 

Globálna dedina môjho Ja 74 25 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

42 35 Tereza Stachová, BcA

LOCAL WARMING: Mladým Bratislavčanom 

o udržateľnosti inak 117 39 -  €                                     

Komisia nenavrhuje projekt na podporu, z dôvodu rozhodnutia 

podporiť vyššie hodnotené projekty. Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

43 17 Mgr.Art Vladislav Šarišský, ArtD Bratislavské kvartetá 110 37 -  €                                     

Komisia nenavrhuje projekt na podporu, z dôvodu rozhodnutia 

podporiť vyššie hodnotené projekty. Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

44 36 Juraj Šebesta Tutúlanie s Belkou 116 39 -  €                                     

Komisia nenavrhuje projekt na podporu, z dôvodu rozhodnutia 

podporiť vyššie hodnotené projekty. Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

45 62

Mgr. art. Mag. art. Martina Šimkovičová, 

ArtD. Mesto pre život 109 36 -  €                                     

Komisia nenavrhuje projekt na podporu, z dôvodu rozhodnutia 

podporiť vyššie hodnotené projekty. Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

46 82 Heidi, Šinková, Mgr. Bratislava Slovenská (ego mesta Bratislavy) 115 38 -  €                                     

Komisia nenavrhuje projekt na podporu, z dôvodu rozhodnutia 

podporiť vyššie hodnotené projekty. Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

47 31 Peter Šulej Interpretácie mesta 91 30 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

48 50 Karol Trnka mgr. art.

Audio - sprievodca o Bratislave, pre 

nevidiacich a slabozrakých. 119 40 -  €                                     

Komisia nenavrhuje projekt na podporu, z dôvodu rozhodnutia 

podporiť vyššie hodnotené projekty. Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

49 3 Albert, Vlk, Mgr.

Medailóny autorov vystavujúcich vo 

Flatgallery 2020 92 31 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).



50 44 Aleš Vojtášek

Výstavná kolekcia „Fašiangy“ (pracovný 

názov) 99 33 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

51 7 Sara Zahorjanová, MgA. Srdcia mesta 84 28 -  €                                     

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť nedosiahla potrebný 

počet bodov (70% a viac).

52 77 Vladimír Zboroň Najsmutnejšia oravská balada 118 39 -  €                                     

Komisia nenavrhuje projekt na podporu, z dôvodu rozhodnutia 

podporiť vyššie hodnotené projekty. Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

53 42 Mgr. Marina Žiaková Maximum v minimalizme 113 38 -  €                                     

Komisia nenavrhuje projekt na podporu, z dôvodu rozhodnutia 

podporiť vyššie hodnotené projekty. Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

Zapísal: Mgr. Štefan Jurča

Schválila: Mgr. Zuzana Ivašková


