
Poradové číslo Číslo žiadosti Názov žiadateľa Názov projektu počet bodov Priemer bodov Požadovaná suma Pridelená podpora Zdvôvdnenie

1 5 AKTIVITKA, občianske združenie Aktívne starnutie v AKTIVITKE 119 40                    3 955.00  €                                2 600.00  € 

Komisia navrhuje podporu projektu uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.

2 6 ALBRECHT FORUM, o.z.

Dobudovanie záhrady Domu 

Albrechtovcov 122 41                    5 000.00  €                                5 000.00  € 

Komisia navrhuje podporu projektu uvedenou sumou z dôvodu 

vysokého hodnotenia.  Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

3 14 Bystro Ešte bystrejšie Bystro 127 42                    4 300.00  €                                4 300.00  € 

Komisia navrhuje podporu projektu uvedenou sumou z dôvodu 

vysokého hodnotenia.  Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

4 8 Centrum rodiny, n.o. V komunitnej záhrade to žije! 128 43                    5 000.00  €                                5 000.00  € 

Komisia navrhuje podporu projektu uvedenou sumou z dôvodu 

vysokého hodnotenia.  Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

5 16 Divadlo bez domova Divadlo nás spája 134 45                    5 000.00  €                                5 000.00  € 

Komisia navrhuje podporu projektu uvedenou sumou z dôvodu 

vysokého hodnotenia.  Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

6 7 Materské centrum Kukulienka

Rekonštrukcia dvoch herní pre MC 

Kukulienka 119 40                    3 000.00  €                                2 500.00  € 

Komisia navrhuje podporu projektu uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej komisie.

7 13 Mládež ulice Aby sme sa rozbehli 125 42                    5 000.00  €                                2 500.00  € 

Komisia navrhuje podporu projektu uvedenou sumou z dôvodu 

vysokého hodnotenia.  Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

8 10 NOMANTINELS

Teplá vlna_komunitný priestor pre 

LGBTI ľudí 125 42                    5 000.00  €                                5 000.00  € 

Komisia navrhuje podporu projektu uvedenou sumou z dôvodu 

vysokého hodnotenia.  Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

9 2 Stará jedáleň

Mládežnícke a komunitné centrum 

Stará jedáleň 126 42                    5 000.00  €                                2 500.00  € 

Komisia navrhuje podporu projektu uvedenou sumou z dôvodu 

vysokého hodnotenia.  Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

Poradové číslo Číslo žiadosti Názov žiadateľa Názov projektu počet bodov Priemer bodov Požadovaná suma Navrhovaná suma Zdvôvdnenie

1 17

DOMKA-ZDRUŽENIE SALEZIÁNSKEJ 

MLÁDEŽE-STREDISKO BRATISLAVA 

MILETIČOVA

Ekologické odvetrávanie 

komunitnej čajovne 89 30                    5 000.00  €                                           -    € Žiadosť nedosiahla potrebný počet bodov (70% a viac).

2 12 Fashion Revolution Slovakia LoLo - šijacia kaviareň 120 40                    4 450.00  €                                           -    € 

Komisia navrhuje projekt nepodporiť z dôvodu rozhodnutia 

podporiť iné projekty a vyčerpania alokovanej sumy v grantovom 

programe a z dôvodu, že ide o vznikajúci priestor kaviarne v 

komerčnom prenájme a ako taký by bol vhodný do oblasti 

podpory komunitné aktivity a nie do oblasti podpory komunitné 

priestory. . Správna rada sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

3 18

Hasičský zbor Bratislava Staré 

Mesto

Klubovňa Hasičského zboru Staré 

Mesto 105 35                    5 000.00  €                                           -    € 

Komisia navrhuje projekt nepodporiť z dôvodu rozhodnutia 

podporiť iné projekty a vyčerpania alokovanej sumy v grantovom 

programe. Správna rada sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

4 9 Komunita Sant´Egidio Sídlo Komunity Sant'Egidio 113 38                    4 962.00  €                                           -    € 

Komisia navrhuje projekt nepodporiť z dôvodu rozhodnutia 

podporiť iné projekty a vyčerpania alokovanej sumy v grantovom 

programe. Správna rada sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

5 3 Občianske združenie BORIS

Čiastočná rekonštrukcia priestoru 

pre Teatro Colorato 112 37                    4 980.00  €                                           -    € 

Komisia navrhuje projekt nepodporiť z dôvodu rozhodnutia 

podporiť iné projekty a vyčerpania alokovanej sumy v grantovom 

programe. Správna rada sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

6 1

Občianske združenie Lesný klub 

Gaštanko

Priestor, kde môžeme spoločne 

rásť. 124 41                    4 450.00  €                                           -    € 

Komisia navrhuje projekt nepodporiť z dôvodu rozhodnutia 

podporiť iné projekty a vyčerpania alokovanej sumy v grantovom 

programe. Správna rada sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

7 15 OZ Veverka

KOMUNITNÝ PRIESTOR DOMŠKOLA 

MOMO 105 35                    5 000.00  €                                           -    € 

Komisia navrhuje projekt nepodporiť z dôvodu rozhodnutia 

podporiť iné projekty a vyčerpania alokovanej sumy v grantovom 

programe. Správna rada sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

NEPODPORENÍ ŽIADATELIA

Oblasť podpory: Komunitné priestory

Vyhlásenie výzvy: 20.05.2020

Uzávierkový termín podávania projektov: 15.06.2020

Hodnotitelia: Jakub Hrbáň, Martin Krištof, Jürgen Rendl, Táňa Sedláková, Sandra Štasselová, 

                          Pavol Šuška 

Každý projekt hodnotili 3 hodnotitelia

Počet podporených projektov:                                9

Počet nepodporených projektov:                           8

Požadovaná suma všetkých projektov:                                             80 097,00 €

Pridelená podpora podporeným projektom:                                  34 400,00 €

Spolu:                                                                          17

PODPORENÍ ŽIADATELIA

alokácia: 22 000 eur

maximálna výška podpory: 5000 eur

VÝSLEDKY GRANTOVÉHO PROGRAMU KOMUNITY

Posudzovanie projektov odbornou hodnotiacou komisiou: 26.06.2020-10.07.2020

Rozhodovanie o projektoch Správnou radou Nadácie mesta Bratislavy: 22.07.2020

Zverejnené výsledky: 24.7.2020



8 11 Supertrieda

Klub detí SuperTrieda - zazelenenie 

interiéru a exteriéru. 95 32                    5 000.00  €                                           -    € Žiadosť nedosiahla potrebný počet bodov (70% a viac).

Zapísal: Mgr. Štefan Jurča

Schválila: Mgr. Zuzana Ivašková


