
p.č. č.ž. Názov žiadateľa Názov projektu

Spolu 

počet 

bodov 

(max. 

150)

Priemer 

bodov 

(max. 50)

Požadovaná 

suma

 Pridelená 

podpora  
Zdôvodnenie 

1 4 AntiTeatro ZZ (Zánik Západu) 123 41 5000,00          2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

2 137 Aparát oz

MAG D A mag 

autorský print 137 46 3900,00          3 500,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

Nadácia mesta Bratislavy

Požadovaná suma všetkých projektov:              636 756€

Každý projekt hodnotili 3 hodnotitelia

PODPORENÍ ŽIADATELIA

max. výška podpory pre 1 žiadosť:                           5.000€

minim. výška podpory pre 1 žiadosť:                        1.000€

Pridelená podpora podporeným projektom:     150 000€

  Výsledky Grantového programu KULTÚRA                                                                                                                 

alokácia:                                                                  150.000€  

Počet nepodporených projektov:                               93

Počet podporených projektov:                                   46

Spolu:                                                                         139

Oblasť 1. Tvorba a uvedenie diela

Hodnotitelia: Michal Ditte, Alexandra Gabrižová, Katarína Kucbelová,  Ivana Rumanová, Peter Zagar

Zverejnené výsledky: 22.6.2020

Rozhodovanie o projektoch Správnou radou nadácie mesta Bratislavy: 18.06.2020

Posudzovanie o projektoch odbornou hodnotiacou komisiou: 22.05.2020-03.06.2020

Uzávierkový termín podávania projektov: 30.04.2020

Vyhlásenie výzvy: 28.02.2020



3 23 Archimera

Bratislavské moderné 

fontány 132 44 4931,00          3 500,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

4 33 Ars Musica

Hudobné dejiny 

Bratislavy (vydanie 

knižnej publikácie) 128 43 5000,00          3 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

5 118 ars_litera, o. z.

Knižné videoseje 

desiatky Anasoft litera 

2020 129 43 5000,00          3 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

6 40

ARTFORUM 

spol. s.r.o. neznáme neznáme 124 41 4000,00          3 600,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

7 125

ARTICHOKE, 

s.r.o.

IKONY - Vladimír 

Dedeček 134 45 5000,00          5 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

8 136

Asociácia 

súčasného tanca Zelená je tráva 133 44 5000,00          3 500,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

9 131 bees-R JAR BUDE TICHÁ 130 43 4300,00          3 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

10 87 BRAK

Jana Beňová: 

Flaneurka (8 a pol 

bratislavských ulíc) - 

prozaická kniha 139 46 3000,00          3 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

11 120 c/LAP

"Outside the box" (J. 

G. Mendel) 

/pracovný názov/ 136 45 5000,00          5 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

12 27

Divadelné 

združenie 

GUnaGU

DIŠTANC - divadlo 

na ulici 119 40 5000,00          1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

13 64 emARTA

Miroslav Tóth: Black 

Angels Songs pre 

sláčikové kvarteto, 

elektroniku a zvony 128 43 4000,00          4 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

14 93

Ensemble 

Spectrum

Die Stücke der 

Windrose 130 43 4262,00          4 200,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

15 68 Gegangere Apollo pOpera 133 44 4800,00          4 800,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

16 12

HITCHHIKER 

Cinema, s. r. o.

ČIARY - 

multimediálne 

inštalácie 137 46 5000,00          3 800,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

17 3

Hlava XXII 

Združenie pre 

rozvoj kultúry a 

integrácie 

telesne 

postihnutých

Nový slovenský Jazz 

(CD) 121 40 2500,00          2 500,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.



18 132

HotDock 

občianske 

združenie Jantárová cesta 130 43 5000,00          4 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

19 13

CHARACTER - 

Film 

Development 

Association PRVÁ dnes 127 42 5000,00          3 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

20 133

Ing. Jana 

Lokšenincová - 

SLNKO 

RECORDS

Andrej Šeban - Zep 

Tepi (nová doba) 135 45 3630,00          3 600,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

21 57 JFJ, spol. s r.o.

Matúš Jakabčic CZ-

SK Big Band 130 43 5000,00          4 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

22 47

Klub priateľov 

KUNSTHALLE ARTBASE 126 42 5000,00          5 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

23 52 KPTL Kapitál 12/2020 123 41 5000,00          1 500,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

24 21 KunstPlay PREMENA 130 43 5000,00          5 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

25 70 Marina Žiaková MARINÁ 119 40 1400,00          1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

26 83

Martin Lukac s. 

r. o.

Martin Lukáč - Mural 

v Petržalke 126 42 5000,00          3 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

27 58

Mgr. art Lucia 

Papčová ArtD. Claire 128 43 5000,00          2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

28 97

Mgr. art. Štefan 

Sekáč FETIŠ2 135 45 2302,00          2 300,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

29 29

Mgr. art. 

Zuzana 

Svatíková

Angažované úžitkové 

umenie ako 

spolučiniteľ 

formovania 

demokratických 

hodnôt spoločnosti 137 46 4870,00          3 500,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

30 128

Mgr.art. Juraj 

Rattaj Zoos 120 40 4400,00          3 100,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

31 54 mimoOs Timeout Burnout 118 39 4800,00          2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

32 72

Nezávislý útvar 

divadelnej 

energie PASÁŽ 5 118 39 4900,00          2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

33 122 Noc architektúry

IKONY - fotografie 

stavieb povojnovej 

Bratislavy 120 40 4000,00          1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.



34 85 Nomantinels

Naštudovanie 

inscenácie 

Socializmus s teplo 

tvárou 132 44 5000,00          3 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

35 107 OZ WOVEN Archipelago 127 42 5000,00          3 500,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

36 127 Peter Sit

Cítenie nie je ako nič 

iné 134 45 5000,00          4 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

37 109 PLURAL s.r.o.

Projekt Bratislava: 

Manifest 126 42 5000,00          4 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

38 95 Post Bellum SK

Kniha "Denník 

Eugena Walda: z 

Košíc do Tel Avivu 

na bicykli" (pracovný 

názov) 130 43 5000,00          2 500,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

39 35

The Július 

Koller Society - 

občianske 

združenie

Sommerfrische. 

Ľubomír Ďurček, 

Květoslava Fulierová, 

Július Koller a 

amatérski výtvarníci. 140 47 5000,00          3 500,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

40 32

Verejný 

podstavec

Liquid Dogmas / 

Tekuté dogmy 125 42 5000,00          4 000,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

41 69 VLNA o.z.

Burgr/Štrpka: Kam 

plášť, tam vietor 138 46 4600,00          4 600,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

42 82 VLNA o.z.

Časopis VLNA - 

XXII.ročník 114 38 5000,00          1 500,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

43 48

Vydavateľstvo 

SLOVART, 

spol. s r.o.

(NE)plánovaná 

Bratislava 136 45 5000,00          3 200,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

44 16

Waldemar 

Iljitch s.r.o.

Fyzická nemožnosť 

ticha v nepokoji mysle 136 45 4500,00          4 500,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

45 15

ZAHORIAN & 

VAN ESPEN 

s.r.o.

Výstava Jiří Kovanda 

a Zhanna Kadyrova 127 42 5000,00          3 500,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

46 78

Zelina World 

s.r.o. WaxWorm 128 43 5000,00          3 800,00 € 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.



p.č. č.ž. Názov žiadateľa Názov projektu

Spolu 

počet 

bodov 

(max 

150)

Priemer 

bodov 

(max 50)

Požadovaná 

suma

 Pridelená 

podpora  
Zdôvodnenie 

1 50 Adam Dekan Eve Of Adam - vývoj 95 32 4769,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

2 88 Ars Poetica

Vydanie a 

multimediálne 

uvedenie diela Mily 

Haugovej Dokonalé 

Zviera(nie) 118 39 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

3 96 ART OFIS Zuzanka, neplač 112 37 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

4 117 ARTEATRO

MAHLER IN 

AUSCHWITZ 105 35 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

5 79 ArtFabrique

Diana Mašlejová - 

Ako sa máš, Izabela? 

/ Sar sal, Izabela? 107 36 4100,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

6 67 ArtFabrique

Róbert Pospiš - V 

tichu 84 28 3600,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

7 41

ARTFORUM 

spol. s.r.o.

Slovo blázon 

nepoužívam 118 39 4350,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iný projekt 

daného subjektu. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

8 140

ARTICHOKE, 

s.r.o.

IKONY - Martin 

Kusý / Pavol Paňák 130 43 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iný projekt 

daného subjektu. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

9 108

ARTICHOKE, 

s.r.o.

IKONY - Štefan 

Svetko 129 43 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iný projekt 

daného subjektu. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

NEPODPORENÍ ŽIADATELIA



10 31

Asfd divadlo 

ašttnnkorazd 

fildj - Občianske 

združenie

The world history of 

Potato (skrátene: 

Zemiak) 96 32 5000,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

11 30

Asfd divadlo 

ašttnnkorazd 

fildj - Občianske 

združenie

Mars X - obnovená 

premiéra 92 31 5000,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

12 66 ATD. s.r.o. Karanténa 108 36 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

13 71 Bebe rebe s.r.o. Ansambel SO36 116 39 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

14 101

Čalado 

medzipriestor 

o.z. Tektonika 109 36 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

15 28

Divadelné 

združenie 

GUnaGU Ginsberg v Bratislave 123 41 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iný projekt daného subjektu. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

16 55 Divadlo FÍ Jašter Jeseter 114 38 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

17 56 Divadlo FÍ Domy - Stromy 110 37 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

18 65

Divadlo iks - 

Občianske 

združenie Edward II. 107 36 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

19 91

Dorota 

Holubová

Verejná láska - 

portréty LGBT párov 115 38 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

20 63

Dorota 

Holubová

Hrdinovia a hrdinky 

pandémie 104 35 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

21 11 Egreš

Vtáčí atlas / druhé 

vydanie 118 39 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.



22 46 elledanse

hudobno  tanečná 

rozprávka pre veľkých 

aj malých Príbeh z lesa 110 37 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

23 124

Euforion – 

kultúrno 

voľnočasové 

fórum

Bratislava Streetart 

Festival 2020 - 

permanentné murály 

Dunajská 127 42 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

24 37

Feeling, spol. s 

r.o.

ORAVA Panoráma 

ľudovej piesňovej a 

hudobnej kultúry 96 32 5000,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

25 135 FS Živel Novotvary 93 31 5000,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

26 8 GAFFA

krehkosť/ pevnosti 

materiálu 104 35 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

27 2

Hlava XXII 

Združenie pre 

rozvoj kultúry a 

integrácie 

telesne 

postihnutých

Adriena Bartošová 

"Včera, dnes, zajtra" 124 41 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iný projekt daného subjektu. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

28 20 I.N.P. s.r.o. METROPOLA 104 35 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

29 115

Ing. Jana 

Lokšenincová - 

SLNKO 

RECORDS

Vydanie debutového 

albumu Richard 

Autner - Odpovede 118 39 4250,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iný projekt daného subjektu. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

30 129

Ing. Jana 

Lokšenincová - 

SLNKO 

RECORDS

Andrea Bučková - 

MORENA 116 39 4550,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iný projekt daného subjektu. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

31 119

Ing.arch. 

Klement 

Trizuljak - 

Ateliér Trizuljak

Monumentálna tvorba 

sochára Alexandra 

Trizuljaka v Bratislave 

- monografia 111 37 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

32 138 Ing.Juraj Kalász jazzový workshop 30 10 5000,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

33 86 iungo s.r.o DIEVČATKO 102 34 4500,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

34 113

Jaroslav Žigo 

ML.

Frankie Kimono - 

Album 100 33 4900,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

35 34 Július Petrus

Tvorba video lekcií (2 

lekcie) 67 22 1500,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

36 42

Klub priateľov 

KUNSTHALLE Knižnica KHB 98 33 4500,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).



37 59

Klub priateľov 

KUNSTHALLE Kunsthalle EXT 138 46 4496,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia sa uzniesla, že projekt 

nespadá do tejto oblasti podpory.Správna 

rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

38 26 KunstPlay

DEKAMERON / 

POKOJNÍ V 

NEPOKOJI 129 43 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iný projekt daného subjektu. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

39 39

La Plata 

Production s. r. 

o.

JANA A JA – 

Lesokruhy 106 35 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

40 9

Lisztova 

spoločnosť na 

Slovensku

Slávni skladatelia v 

Bratislave 92 31 4500,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

41 53

LJ Production 

s.r.o.

Rabínska dynastia 

Sofer-Schreiber 112 37 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

42 121

Mgr. art. 

Ľubomír 

Bukový, Hale - 

Core Zraniteľní 117 39 4500,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

43 112

Mgr. art. 

Miriama 

Vojteková Biedni 39 13 5000,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

44 139

Mgr. art. 

Roman Ďuriš Pokiaľ ja žijem 115 38 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

45 134

Mgr. Miriam 

Bartošová Hlavonožec 45 15 5000,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

46 80

Miriam 

Copikova Suťošperk z Vydrice 116 39 4500,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

47 116

Nadácia Jána 

Cikkera

CD Ján Cikker. 

Inštrumentálna tvorba. 116 39 4440,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

48 10

Nadácia Milana 

Rastislava 

Štefánika

Vydanie a uvedenie 

knižnej publikácie 

"Slováci v prvom 

odboji" 64 21 3500,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

49 62

Nadácia 

NOVUM

Operačná a externá 

pamäť v umení 

(publikácia) 114 38 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

50 61

Nezávislý útvar 

divadelnej 

energie STATUS 95 32 4920,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).



51 89 Nonsensus o.z.

Homo Hamlet - 

Shakespearovská 

mozaika 21.storočia 105 35 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

52 92 Nonsensus o.z. Peer Gynt 93 31 5000,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

53 76

Nový Priestor 

o.z.

Hudobné dielo a 

možnosti jeho 

rozpriestranenia do 

tanečnej performancie 118 39 4375,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

54 126

nutprodukcia 

s.r.o. Homo Ludens 110 37 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

55 106 O.Z. Prasiatko

Scenery - Devinsky 

hrad 115 38 3500,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

56 94 O.Z. Prasiatko

Scenery - Kaštieľ v 

Rusovciach 114 38 3500,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

57 103 O.Z. Prasiatko

Scenery - Baroková 

záhrada na 

Bratislavskom hrade 114 38 3500,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

58 38

Občianske 

združenie 

"Hlava 98" Kvety pre Algernona 108 36 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

59 5

Občianske 

združenie Boris

Bejby Bajbl Band - 

premiéra 91 30 4700,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

60 81

OBČIANSKE 

ZDRUŽENIE 

BRATISLAVSK

É ROŽKY - 

POZSONYI 

KIFLI 

POLGÁRI 

TÁRSULÁS

"Ich bin ein 

Pressburger" - 

Bratislavský 

kalendár/Pressburger 

Kalender/Pozsonyi 

naptár 2021 113 38 4200,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

61 77

Občianske 

združenie 

Kvalita z našich 

regiónov

Muzikál "ODPAD JE 

SUROVINA" 83 28 5000,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

62 74

Občianske 

združenie SkJazz "Jazzovinky" 106 35 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.



63 130

Občianske 

združenie 

TOLSTOYS

Druhý albumu kapely 

Tolstoys 120 40 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

64 25 oz kultivation

Janko Silan – "živý 

básnik“ 114 38 2400,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

65 111

OZ Priatelia 

Bratislavy

Veduta Bratislavy vo 

Florencii. Skrytý 

príbeh pokračuje - 

krátky film 102 34 5000,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

66 22 Perfekt a. s.

Rozštvrtené mesto 

alebo 17 častí a štvrtí 

Bratislavy 109 36 3200,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

67 60 Perfekt a. s.

Devín – Klenot na 

sútoku Moravy a 

Dunaja 101 34 3550,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

68 110 Peter Gärtner

O čertovi Kolofónovi 

- Film 100 33 5000,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

69 114 Peter Gärtner Bábkarov syn 88 29 5000,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

70 19 PRAKTIKÁBEL

Za boha a za národ 

EP 83 28 2000,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

71 18 PRAKTIKÁBEL

Newsroom (pracovný 

názov) 79 26 3000,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

72 102

Prešporské 

divadlo, o.z.

Slovakia Noir - 

Audiokniha 

Prešporského divadla 107 36 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

73 24 Príchod Godota

Môj život v umení 

(pracovný názov) 117 39 4990,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

74 36

Real Music 

House, s.r.o.

Ján Slávik - J.S.Bach 6 

suit pre sólové 

violončelo 116 39 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

75 44

Real Music 

House, s.r.o.

Giľav! - Piesne, ktoré 

si Rómovia spievajú 

doma II. 114 38 4000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

76 43

Real Music 

House, s.r.o.

Desire - Adriana 

Banásová 109 36 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.



77 104

RNDr. Daniel 

Kollár – Dajama

Kniha Bratislava a 

okolie pešo a kniha 

Bratislava a okolie na 

bicykli 96 32 5000,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

78 100

RNDr. Daniel 

Kollár – Dajama

Kniha: Bratislava 

známa-neznáma 104 35 4800,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

79 141 SpozaVoza

O vianočnom 

s(n)obovi 98 33 4200,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

80 75 SpozaVoza Vesmíro 77 26 5000,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

81 17 Super pocit Super pocit 2020 116 39 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

82 123 Šerosvit androgynus 111 37 3426,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

83 98 Šerosvit Super Wildman 97 32 4980,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

84 45 Uhol_92 Sami vami 109 36 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

85 6 Unkulunkulu x/y/z 97 32 4700,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

86 14 V//art, o. z.

Dramatik Rudolf 

Sloboda 102 34 1530,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

87 90 Vertigos OZ

Ten, ktorý kráčal, 

akoby chcel vzlietnuť. 

Grafický román o 

Mariánovi Vargovi a 

Bratislave 124 41 4800,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

88 99 Vertigos OZ

Príbeh na stenách 

mesta 117 39 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

89 105 Vertigos OZ Bratislavský orloj 109 36 4800,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

90 7 Viac Kultúry

Slečna Júlia 

(Lupanárium) 74 25 5000,00                   -   € 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

91 49

Vydavateľstvo 

SLOVART, 

spol. s r.o. Topografia Bratislavy 120 40 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.



92 73 Well Played o.z. Well Played Records 111 37 4635,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie a rozhodla sa projekt nepodporiť.

93 84

Zelina World 

s.r.o. Kraken 122 41 5000,00                   -   € 

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť vyššou sumou iné projekty. 

Správna rada sa stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

Zapísala: Mgr. Veronika Húdeková

Schválila: Mgr. Zuzana Ivašková


