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Žiadosti úplné - podporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

18-612-04860 Mesto Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity 286 925,00 € 286 925,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia odporúča udeliť titul Mesto kultúry 2019 z týchto dôvodov:

- projekt je obsahovo a dramaturgicky zreteľne vyprofilovaný a je postavený na objavovaní špecifických lokálnych príbehov ako súčasti modernej identity mesta,
- projekt má jasne stanovený cieľ zvýšiť aktívne zapojenie obyvateľstva Banskej Štiavnice do presne špecifikovaných umeleckých a kultúrnych aktivít,
- súčasťou projektu sú inovatívne technologické riešenia a nový typ kultúrnej infraštruktúry,
- kultúrne podujatia majú jasne definované špecifické cieľové skupiny (vrátane marginalizovaných skupín obyvateľstva) jednotlivých typov pripravovaných podujatí a aktivít,
- projekt má realisticky nastavený rozpočet.

Žiadosti úplné - nepodporené

Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma

18-612-04859 Mesto Nové Zámky NOVÉ ZÁMKY 2019 MESTO KULTÚRY 300 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Projekt má veľký rozvojový potenciál pre mesto a jeho okolie. Bol kvalitne profesionálne spracovaný aj odprezentovaný s kvalitným realizačným tímom a zapojením 
dobrovoľníkov. Komisia po dlhej diskusii skonštatovala, že napriek vysokej kvalite jednotlivých podujatí bola predložená dramaturgická koncepcia príliš všeobecná a 
obsahové línie a ciele neboli jasne definované v porovnaní s víťazným projektom. Projekt odporúčame dopracovať a predložiť ho do súťaže na budúci rok.

18-612-04861 Mesto Spišská Nová Ves Mesto kultúry Spišská Nová Ves 2019 - Mesto SNoV 300 000,00 € 0,00 €

Zdôvodnenie 
komisie

Odborná komisia ocenila entuziazmus a výraznú podporu projektu zo strany vedenia mesta Spišská Nová Ves. Zároveň vyzdvihla snahu o prepájanie tradičných kultúrnych 
aktivít so súčasným umením. Projektu chýbala špecifická dramaturgia a bližšie určenie cieľových skupín. Komisii nebola jasná miera kvalitatívneho posunu v oblasti kultúry, 
ktorú by mesto mohlo vďaka projektu zaznamenať.



Bratislava 14.06.2018 

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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