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

Spolu 

počet 

bodov 

(max. 

150)

Priemer 

bodov 

(max. 50)

Požadovaná 

suma

Pridelená 

podpora Zdôvodnenie

1 212

A4 – Asociácia 

združení pre 

súčasnú kultúru

Vzdelávacie, 

popularizačné a 

diskuské podujatia v 

A4 – Priestore 

súčasnej kultúry 2020 131 44 7000,00       3 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

Nadácia mesta Bratislavy 

Rozhodovanie o projektoch Správnou radou nadácie mesta Bratislavy: 18.06.2020

Pridelená podpora podporeným projektom:     255 000€

PODPORENÍ ŽIADATELIA

Spolu:                                                                        217

Požadovaná suma všetkých projektov:             1 273 523€

Zverejnené výsledky: 22.6.2020

Hodnotitelia: Marek Adamov, Michal Hvorecký, Zuzana Mrvová, Milan Zvada, Silvia Zvarová

Každý projekt hodnotili 3 hodnotitelia

alokácia:                                                                 275.000€  

max. výška podpory pre 1 žiadosť:                           7.000€

minim. výška podpory pre 1 žiadosť:                        1.000€

Počet podporených projektov:                                  119

Počet nepodporených projektov:                               98

Oblasť 2. Kultúrne podujatia

Vyhlásenie výzvy: 28.02.2020

Uzávierkový termín podávania projektov: 30.04.2020

Posudzovanie odbornou hodnotiacou komisiou: 22.05.2020-03.06.2020

Výsledky Grantového programu KULTÚRA    



2 71

Aliancia Stará 

Tržnica - 

občianske 

združenie

Mestské divadlo pre 

deti v Starej tržnici 

2020 114 38 7000,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

3 60 AMITY o.z.

World Music Festival 

Bratislava 2020 118 39 7000,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

4 174

Anténa  - sieť pre 

nezávislú kultúru

Anténa 

CONFERENCE - 

prvý ročník 128 43 4940,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

5 59 Aparát o.z

Bratislava Design 

Week 2020 129 43 7000,00       5 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

6 205 ArcArt

Hradby Samoty - 

Bratislava intermezzo 121 40 7000,00       3 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

7 140 Ars Poetica

Medzinárodný 

festival poézie Ars 

Poetica 2020 108 36 7000,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

8 125 ARTE NOVA

CITY SOUNDS 

FESTIVAL 115 38 7000,00       2 500,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.



9 23 ARTRENT s.r.o. V obraze 117 39 6942,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

10 24 ARTRENT s.r.o. TELESKOP 105 35 5420,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

11 90 artyčok.TV.SK happy ending 109 36 1400,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

12 45

Asfd divadlo 

ašttnnkorazd fildj - 

 Občianske 

združenie

Asfd - Neformálne 

vzdelávanie 116 39 7000,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

13 163

ASIL – Asociácia 

ilustrátorov Knižný ateliér 115 38 5400,00       1 500,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

14 76

Asocácia 

súčasného tanca

NU DANCE FEST 

2020, 15.ročník 

medzinárodného 

festivalu súčasného 

tanca a pohybového 

divadla 122 41 7000,00       4 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

15 53

Asociácia 

Bratislava v 

pohybe

BRATISLAVA V 

POHYBE - 

Medzinárodný 

festival súčasného 

tanca 133 44 7000,00       5 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.



16 50

Asociácia 

Bratislava v 

pohybe

Slovenská tanečná 

platforma / Slovak 

Dance Platform 122 41 7000,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

17 144

Asociácia 

Bratislava v 

pohybe

Nomádi a miesta 

mesta 120 40 7000,00       1 500,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

18 73

Asociácia 

slovenských 

filmových klubov

MFF FEBIOFEST 

Bratislava 2020 129 43 7000,00       5 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

19 70

Asociácia 

slovenských 

filmových klubov

Filmový kabinet 

deťom 118 39 4000,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

20 121 Ateliér.EM

Projekt 12SEM  / 

Hommage a Erna 

Masarovičová + 

galéria ZáHRADA 108 36 7000,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

21 96

Atrakt Art – 

združenie pre 

aktuálne umenie a 

kultúru

NEXT 2020: 

Medzinárodný 

festival súčasnej 

hudby – 21. ročník 126 42 7000,00       5 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.



22 190

Azyl Production 

s.r.o. Festival AZYL 2020 123 41 7000,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

23 143 B.H.S.

Profilové koncerty 

orchestra Bratislava 

Hot Serenaders 110 37 7000,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

24 109 Bebe rebe s.r.o.

Erik Rothenstein 

band 106 35 6400,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

25 112 Biela noc, o.z.

Biela noc Bratislava 

2020 128 43 7000,00       5 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

26 5 Boiler

Visegrad Film 

Forum 2020 116 39 5000,00       1 500,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

27 81 BRAK

Bratislavský knižný 

festival 126 42 7000,00       4 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

28 177 c/LAP

Reprízy umeleckého 

zoskupenia Med a 

prach 113 38 7000,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.



29 16

Centrum starej 

hudby

Dni starej hudby 

2020 119 40 7000,00       3 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

30 197 Connect o.z.

Umenie pomocou 

moderných nástrojov 107 36 3000,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

31 180

Curatorial Studies 

Institute

Potulná galéria - 

blokáda extrémizmu 114 38 7000,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

32 156 Cyklokoalícia

Letné koncerty v 

Cyklokuchyni 116 39 5750,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

33 35

Čerstvé Ovocie, 

n.o. Urban Market 2020 124 41 7000,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

34 36

Čerstvé Ovocie, 

n.o. SINGULARCH 2020 121 40 5100,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

35 189

Človek v ohrození, 

n.o. Jeden svet 2020 140 47 7000,00       7 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.



36 186

Človek v ohrození, 

n.o. Voľba 2050 127 42 7000,00       2 500,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

37 67

DASH MEDIA, 

s.r.o.

ATELIER XIII po 

PNke 121 40 7000,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

38 159

debris company / 

umenia a ľudia!

Aktivity debris 

company 2020 110 37 7000,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

39 210

Depaul Slovensko, 

n. o.

Doma Dobre s 

ľuďmi bez domova 125 42 7000,00       4 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

40 98

Dezorzovo 

lútkové divadlo

Slovenské 

marionetové divadlo 108 36 4780,00       1 500,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

41 172

Divadlo bez 

domova ERROR 2020 127 42 7000,00       5 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

42 87

Divadlo iks - 

Občianske 

združenie

Spoločenská hra v 

iks dejstvách 112 37 7000,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.



43 115

Divadlo Petra 

Mankoveckého - 

občianske 

združeni

Divadlo Petra 

Mankoveckého - 

aktivity 112 37 7000,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

44 13 DIVĚ MAKY

Galaprogram Divých 

makov 112 37 6800,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

45 124 Drama Queer Drama Queer 2020 119 40 7000,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

46 51 Ergon Art

Medzinárodný 

hudobný festival 

Bratislavská komorná 

gitara 2020, 16. ročník 115 38 4550,00       1 500,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

47 30 Film Europe s.r.o.

SIEDMY ROČNÍK 

PODUJATIA 

BE2CAN (2020) 133 44 7000,00       3 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

48 33 FOTOFO

Mesiac fotografie 30. 

ročník 131 44 7000,00       3 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

49 103 Gegangere Projekt Batyskaf 110 37 6880,00       3 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.



50 119 Gegangere ELEKTROčka 119 40 7000,00       1 500,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

51 114 gutgut, s.r.o.

Dni architektúry a 

dizajnu 2020 / 

DAAD 2020  

Bratislava 126 42 7000,00       4 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

52 145 Hilaris

Serenády pre radosť - 

 vášeň pre hudbu 

(5.ročník) 109 36 5490,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

53 2

Hlava XXII 

Združenie pre 

rozvoj kultúry a 

integrácie telesne 

postihnutých

Gypsy jazz festival 

2020 125 42 7000,00       3 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

54 158 Imaginárium

Sensorium Festival 

2020 135 45 7000,00       5 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

55 193 Imaginárium, OZ

Sensorium: Beyond 

The Sound 119 40 6994,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

56 169

Ing.Mgr.art 

Marán Laššák, 

Art.D. Mladá Vajnorská 107 36 7000,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.



57 209 Iniciatíva Inakosť

Filmový festival 

inakosti 2020 124 41 7000,00       4 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

58 165 InMusic

Ensemble Ricercata - 

koncerty 2020 116 39 7000,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

59 215 Ivan Kalev Beastro 108 36 7000,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

60 175 KAPOS s.r.o.

Veľké slovenské 

hlasy: Slávka 

Zámečníková 113 38 6400,00       1 500,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

61 93

Kempelenopolis 

o.z.

Wolfgang von 

Kempelen - 

Bratislavský 

Copperfield 107 36 1100,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

62 132

Komorný 

orchester ZOE Dona Nobis Pacem 106 35 2432,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

63 99

Konvergencie - 

spoočnosť pre 

komorné umenie

Konvegrencie / 

medzinárodný 

festival komornej 

hudby, 21. ročník 125 42 7000,00       5 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.



64 194

LALA Slovak 

Music Export

Sharpe music festival 

& conference 2020 123 41 7000,00       3 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

65 201

LALA Slovak 

Music Export

LALA Lab - aktivity 

LALA Slovak Music 

Exportu 121 40 6300,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

66 207

Liga za duševné 

zdravie SR, o.z. Duša a film 122 41 6550,00       3 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

67 47

literarnyklub.sk - 

občianske 

združenie literarnyklub.sk 120 40 7000,00       2 500,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

68 86

LJ Production 

s.r.o.

Prezentácia: Aron 

Grünhut - Záchranca 

Židov a bojovník za 

ľudské práva 108 36 7000,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

69 152 Mareena Mareena festival 119 40 6000,00       3 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

70 111

Medzinárodné 

kresťanské 

veľvyslanectvo 

Jeruzalem

Čítanie mien obetí 

holokaustu 115 38 3000,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.



71 217

Mgr. art. 

Dominika 

Belanská Virtuálne námestia 108 36 7000,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

72 39

Mgr. art. Štefan 

Sekáč SVATIKxSEKAC 115 38 6600,00       1 500,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

73 208

MLADÉ 

UMENIE

PLATFORM 

HOUSE GALLERY 

2020 114 38 4280,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

74 138 Mladý pes n.o.

Bratislava Game Jam 

2020 131 44 6550,00       3 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

75 8 MÓLO Fashion LIVE! 2020 121 40 7000,00       3 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

76 157 Monokel s. r. o.

Bratislava - čarovná 

metropola / štyri 

nové stniace 

bratislavského metra 116 39 4500,00       1 500,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

77

102 Mousepen s.r.o. Zdvorilo konferencia 105 35 6000,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.



78 17

Moyzesovo 

kvarteto , 

komorný súbor 

mesta Skalica

Beethoven vo 

Dvorane ( cyklus 

komorných 

koncertov ) 15.ročník 117 39 7000,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

79 126

MUSICA 

AETERNA

Musica bratislaviensis 

I. 117 39 7000,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

80 79

MUSICA 

AETERNA

Musica bratislaviensis 

II. 113 38 7000,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

81 62

MUSICA 

AETERNA,

Musica bratislaviensis 

III. 122 41 5500,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

82 153

Nadácia - 

Centrum 

súčasného umenia

Cena Oskára Čepana 

2020 125 42 5300,00       2 500,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

83 120

Nadácia 

Cvernovka

1.MÁJ – deň 

otvorených ateliérov 129 43 7000,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

84 213

Nadácia Jána 

cikkera

Ján Cikker tradičný a 

netradičný. XV. 

ročník jesenného 

cyklu koncertov. 124 41 2500,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.



85 187

Nadácia Milana 

Šimečku [fjúžn] 15 122 41 7000,00       4 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

86 196

Nadácia Milana 

Šimečku

Ticho po Danielovi: 

15 rokov 113 38 5250,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

87 88

Nadácia SLOVAK 

PRESS PHOTO

SLOVAK PRESS 

PHOTO 2020 

(hodnotenie poroty) 106 35 7000,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

88 48

Národný Trust 

n.o.

Víkend otvorených 

parkov a záhrad 2020 116 39 6900,00       1 500,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

89 54

Neinvestičný fond 

židovského 

kultúrneho 

dedičstva - 

Menorah

Poklady židovského 

múzea v Prešove II 117 39 7000,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

90 164 NOMANTINELS Duhovy rok 2020 121 40 7000,00       3 500,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

91 94 Novotvar

Medzinárodný 

literárny festival 

NOVOTVAR 117 39 6800,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.



92 122 Nový Priestor, o.z.

POLARITY PARTY 

v kontexte 

Depolarizácie 118 39 5930,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

93 142

o. z. Film 

Expanded Efekt Vašulka 120 40 2700,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

94 146

o. z. Film 

Expanded

Environmentálny 

balík 

dokumentárnych 

filmov 112 37 7000,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

95 57

Občianske 

združenie 

"Divadlo 

ZRAKÁČ"

Príprava a realizácia 

podujatia "Tvorivé 

OKAMIHY" 115 38 3100,00       1 500,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

96 183

Občianske 

združenie Kehila 

Bratislava

Foto výstava Jindřich 

Buxbaum 122 41 4200,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

97 182

Občianske 

ždruženie Roma 

Production

Gypsy Fest - 13. 

ročník World Roma 

Festival 112 37 6850,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

98 178 ORGANyBOF

Bratislavský 

organový festival 

2020 121 40 6900,00       3 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.



99 22 OZ Adrenalín

Adrenalin Film 

Festival 2020 112 37 2000,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

100 104 OZ ctrl V Jeseň v Typogaráži 111 37 6980,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

101 56 OZ KPTL #kapitalks 2020 118 39 6500,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

102 83 OZ UM

Zhluk a Trammed v 

T3 2020 117 39 4740,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

103 176 P.A.T.

Reprízy platformy 

pre súčasné divadlo 

P.A.T. v Bratislave 114 38 6550,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

104 21 PILOT

Nomeda & 

Gediminas Urbonas: 

Inteligencia močiara 131 44 4950,00       3 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

105 26 Pnutie LUXUS

Festival DOM 2020: 

Nová Senzibilita 124 41 5000,00       3 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.



106 80 Punkt

Kultúrny program 

Dobrého trhu 125 42 7000,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

107 211 QUASARS

Cyklus koncertov 

Quasars Ensemble 116 39 7000,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

108 162

Robota - Centrum 

pre pokročilé 

štúdiá

La Condition 

Humaine 126 42 6840,00       2 500,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

109 161

Slovak Fashion 

Council

Bratislava Fashion 

Map - Prehliadky 

kreatívnych miest 109 36 7000,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

110 31

Slovenské 

združenie 

textilných 

výtvarníkov - TXT

Online workshopy 

členov TxT pre 

kluby seniorov ako 

nástroj 

medzigeneračnej 

kultúrnej spolupráce 119 40 6810,00       1 500,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

111 19

Spoločnosť 

Franza Schuberta Hummel Fest 2020 114 38 7000,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

112 149

Spoločnosť 

Theodora Lotza

Bratislava Mozart 

Festival 2020 113 38 7000,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.



113 52

Spolok 

koncertných 

umelcov

HudBA: Hudobné 

dedičstvo Bratislavy 109 36 6675,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

114 129 TRADITION

KlezMORE Vienna 

& Bratislava (17. 

ročník festivalu) 113 38 7000,00       1 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

115 32 tranzit.sk

Seminár urbánnej 

imaginácie 131 44 6050,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

116 9 Uhol_92

Divadlo proti koncu 

sveta 125 42 3100,00       2 500,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

117 18 Viac Kultúry

In Between Books 

Sessions 2020 109 36 7000,00       2 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla podporiť projekt 

uvedenou sumou. Správna 

rada sa stotožnila s 

odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

118 110

Viva Musica! 

agency, s.r.o.

Viva Musica! festival 

2020 114 38 7000,00       4 000,00 € 

Hodnotiaca komisia 

odporučila podporiť 

projekt uvedenou sumou. 

Správna rada sa stotožnila 

s odporúčaním 

hodnotiacej komisie.

119 191

Združenie 

šperkárov AURA ŠperkStret 2020 115 38 5700,00       1 500,00 € 

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 14

Alžbetínske 

naivné divadlo o.z.

SENIOR 

BRATISLAVENSIS 89 30 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

2 6

Ambrelo, 

občianske 

združenie

Náruč plná piesní - 

Koncert Maroša 

Banga a jeho hostí k 

Medzinárodnému 

dňu nevidiacich 108 36 3300,00                -   € 

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 10 AntiTeatro

Reprízy inscenácie 

Masa&Moc do 

15.12.2020 107 36 7000,00                -   € 

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.

4 218 AR MUSIC s.r.o.

Vianočný koncert 

Anky Repkovej a 

hostí 94 31 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

5 128

Ars ante portas, 

občianske 

združenie

Jazyk, Kultúra, 

Demokracia: 

TriANO(n) pre 

Slovensko pred 

storočím 109 36 7000,00                -   € 

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.

6 15 Art +

Hudobné 

dobrodružstvo s 

Adventure Strings 97 32 4300                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

NEPODPORENÍ ŽIADATELIA



7 135 ART OFIS

Bratislavské 

divadelné noci – 2. 

ročník 111 37 6600,00                -   € 

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.

8 181 ARTEATRO

Prešporské večery 

pod Arkádami 

ARTEATRA 94 31 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

9 106 ArtFabrique Cínový vojačik 99 33 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

10 20

Asociácia pomoci 

postihnutým – 

APPA

Charitatívny aukčný 

salón 95 32 3000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

11 75

Asociacia 

Súkromných 

Galérií na 

Slovensku

Prednášky asociácie 

súkromných galérií 

Slovenska 97 32 6000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

12 89 ATD, s.r.o. KARANTÉNA 77 26 6800                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

13 173

Azyl Production 

s.r.o. Velvet Talkshow 92 31 6600                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

14 184 B.H.S. Veľký tanečný večer 104 35 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

15 171 Connect o.z. Mladý maker 96 32 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

16 123

Cultus Ružinov, 

a.s.

Ružinovský folklórny 

festival 100 33 6000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

17 127

Cultus Ružinov, 

a.s.

Ružinovská lýra - 

súťaž autorov 83 28 6000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).



18 63 Človek a Umenie Hudobné kleNoty 103 34 2350                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

19 92 Divadlo Fí Za oponou 100 33 6950                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

20 69 DOLL s. r. o.

(NE)ZDRAVIE, na 

zdravie! 62 21 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

21 160

EDISON PARK 

s.r.o. #KulturaOnline 83 28 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

22 202

Euforion – 

kultúrno 

voľnočasové 

fórum Street Art Fleet 105 35 7000,00                -   € 

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.

23 4 FIDAT s.r.o.

Koncert džezovej 

skupiny New York 

Celula - Laco Deczi 99 33 6380                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

24 72 FOTOFO

Výstavy v 

Stredoeurópskom 

dome fotografie 108 36 7000,00                -   € 

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.

25 113

Hasky group, 

s.r.o.

SHE - Ženy v 

hudobnom priemysle 97 32 3980                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

26 179

Hasky group, 

s.r.o.

Vibration - vibácie 

solidarity 83 28 1180                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

27 166

Hasky group, 

s.r.o. Wild Horses 78 26 2595                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).



28 11 Change For Life

ENVIRO TOUR 

2020 96 32 3800                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

29 3 Ing. Mário Polónyi

Koncerty 

speváckeho súboru 

Zborci 91 30 3220                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

30 58 Ing.Juraj Kalász Jam-Session 2020 104 35 5920                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

31 139

Ingrid Pastekova/ 

Budovska

Minulost a 

buducnost slovenskej 

vysivky , po 10 

rokoch. 71 24 2300                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

32 101

Istro production, 

s.r.o. Trojkráľový sprievod 89 30 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

33 66

JAY production 

s.r.o.

Letné 

shakespearovské 

slávnosti 110 37 7000,00                -   € 

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.

34 7 Jazzar

TRADITIONAL 

CLUB REVIVAL 99 33 6000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

35 204 KAPOS s.r.o.

Svetové operné 

hviezdy: Lawrence 

Brownlee & Michael 

Spyres - Súboj 

tenorov 115 38 7000,00                -   € 

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.

36 84

La Plata 

Production s. r. o.

International Festival 

Of Experimental 

Music IFEM 2020 112 37 7000,00                -   € 

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.



37 105

La Plata 

Production s. r. o.

ĽUBOŠ ŠRÁMEK 

& his 

NANOSYMPHONY 95 32 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

38 42 Manageria inspirED 103 34 1100                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

39 167

Mediálny hlas - 

Media Voice Komu patrí mesto 101 34 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

40 95

Mediálny hlas - 

Media Voice

Rómovia v odboji - 

Bratislava 95 32 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

41 55 MELODY Maľovaná pesnička 61 20 2700                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

42 206

Metropolitný 

orchester 

Bratislava

Prechádzky o 

operetnej Európe 106 35 6010,00                -   € 

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 85

Metropolitný 

orchester 

Bratislava

Majstrovské 

operetné kurzy 2020 104 35 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

44 185

Metropolitný 

orchester 

Bratislava

Slávnostný 

galakoncert k 15. 

výročiu založenia 

Metropolitného 

orchestra Bratislava 95 32 5200                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

45 141

MLADÉ 

UMENIE

FLATGALLERY: 

Summer Selection 103 34 2000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

46 200

MLADÉ 

UMENIE

FLATGALLERY: 2. 

polrok 2020 103 34 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

47 148

Nadácia 

Konzervatória v 

Bratislave

Koncerty Big Bandu 

Konzervatória 99 33 3700                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).



48 116

Nezávislý útvar 

divadelnej energie

Reprízy Divadla 

NUDE 102 34 4820                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

49 74

Nezisková 

organizácia NEO

Bratislavskí umelci 

na ulici 112 37 6800,00                -   € 

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.

50 134 Novotvar

Zlatá vlna - národná 

cena za poéziu - 2. 

ročník 99 33 6980                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

51 150

o. z. Film 

Expanded

Orchester z krajiny 

ticha 112 37 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.

52 27

Občianske 

združenie Boris

Divadelné leto s 

Teatro Colorato V. 

ročník 100 33 6550                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

53 29

Občianske 

združenie Boris

Opereta Gróf z 

Luxemburgu pre 

Bratislavčanov 95 32 4750                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

54 46

Občianske 

združenie 

EUROARCH

Spoznávaj 

architektúru 

Bratislavy 112 37 7000,00                -   € 

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.

55 97

Občianske 

združenie FOR 

BA - Art

Festival detských a 

mládežníckych 

dychových 

orchestrov a big-

bandov 98 33 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

56 170

občianske 

združenie Noc 

architektúry Manifest 2020 74 25 2100                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).



57 107

Občianske 

združenie 

Petržalčanka

S piesňou starneme 

pomalšie 59 20 3000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

58 43

Občianske 

združenie pri 

Cirkevnom 

konzervatóriu

Students Meet 

Professionals VI. 

ročník 102 34 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

59 44

Občianske 

združenie 

Rusovčatá

Od Adventu do 

Vianoc 92 31 3600                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

60 216

Občianske 

združenie Slow 

Food Pressburg

Virtuálne 

DEGUSTÓRIUM 

2020 107 36 6500,00                -   € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu 

odporúčania podporiť iné 

projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a 

rozhodla sa projekt 

nepodporiť.

61 154 ORGANyBOF

Slovenské historické 

organy 2020 108 36 6300,00                -   € 

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.

62 12

OZ Cestou 

necestou

Cestovateľský 

festival Cestou 

necestou 95 32 5000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

63 214

OZ DOBRÝ 

VÝBER DOBRÝ VÝBER 115 38 7000,00                -   € 

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 61 OZ Flaherty

Bratislava sa vracia 

do divadla 102 34 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

65 136

OZ Kolektívna 

hlava/ Cabeza 

Colectiva/ 

Collective Head

Keramický workshop 

sochárov 96 32 6950                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).



66 82 oz kultivation

EX:CLASS series 

2020 105 35 6000,00                -   € 

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.

67 151 oz kultivation

ONE HEAD:music 

series 99 33 3700                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

68 117 Pavol Bereza Babele beat band 98 33 6400                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

69 137 Peter Zajaček Zajačinec 95 32 5400                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

70 1 Pohyb bez barier Dance Fest Slovakia 69 23 2000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

71 77 Porta Artium

Esprit - slávnostný 

večer slovenského 

džezu 112 37 7000,00                -   € 

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.

72 34 PRAKTIKÁBEL

Evanjelium podľa 

Kevina - 

organizované 

predstavenia 108 36 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.

73 133

Priatelia Quo 

Vadis o.z.

V centre so srdcom 

doma 81 27 4185                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

74 131

Rádio Mária 

Slovensko o. z. Koncert 79 26 2070                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).



75 130 Redivivo, s.r.o.

Projekt pravidelných 

živých hudobných 

vystúpení 93 31 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

76 203

Robota - Centrum 

pre pokročilé 

štúdiá

Home office: 

rovnováha medzi 

prácou a prácou 112 37 2200,00                -   € 

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.

77

192

Rock Pop 

Bratislava, s.r.o.

Bratislavské Jazzové 

Dni Slovenská 

Sporiteľňa 2020 76 25 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

78 68

Roman Fecik 

Gallery

Fotografia a je 

význam v umení 93 31 2500                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

79 41 Roman Samotný Ball of Shame 110 37 2500,00                -   € 

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.

80 100

Slovenský 

skauting, o.z.

Skautský inštitút  - 

priestor pre myšlienky 0 0 1100,00                -   € 

Projekt bol vyradený z 

formálneho hľadiska.

81 78

Skupina 

historického 

šermu SIC

Stredoveký festival 

Vrakuňa 2020 89 30 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

82 188

Slovenská 

evanjelická 

jednota o. z.

GENESIS ROCK-

ORATORIUM, SEJ 

2020 88 29 6930                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

83 195

Slovenská 

evanjelická 

jednota o. z.

Slovenská evanjelická 

jednota a jej význam 

za 100 rokov v 

sociálnej,národnostne

j a duchovnej rovine 86 29 6120                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

84 147 songbird s.r.o. Ruin Sessions 88 29 6950                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).



85 64 "SP" Godzone tour 2020 81 27 5500                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

86 155 Spiace miesta

Za synagógami v 

okolí Bratislavy 70 23 1400                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

87 49

Spojená škola sv. 

Františka z Assisi

Fday - Svetlý 

stredovek 0 0 7000,00                -   € 

Projekt bol vyradený z 

formálneho hľadiska, 

pretože právna forma 

žiadateľa nie je v súlade s 

podmienkami grantového 

programu. 

88 198

Spoločenstvo 

Ladislava Hanusa

Bratislavské 

Hanusove dni 2020 96 32 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

89 40

Spoločnosť 

priateľov detí z 

detských 

domovov Úsmev 

ako dar Najmilší koncert roka 79 26 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

90 28 SpozaVoza Učme sa divadlom 96 32 4950                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

91 65

STÁLE DOBRÍ 

n.o.

Kultúrne, 

vzdelávacie a 

pohybové aktivity 

pre seniorov 57 19 5000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

92 168 Supertrieda

Superškola - festival 

petržalských škôl. 93 31 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

93 199 Supertrieda

Supertrieda Petržalka 

- dielne 77 26 7000                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

94 25

Tanečný klub 

"Danube" 

Bratislava

BRATISLAVA  

CHAMPIONSHIP 

OPEN TO THE 

WORLD 2020 109 36 7000,00                -   € 

Hodnotiaca komisia 

navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu 

odporúčania podporiť iné 

projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním 

hodnotiacej komisie a 

rozhodla sa projekt 

nepodporiť.



95 38 Tangovida

Bratislava Tango 

Festival 105 35 7000,00                -   € 

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.

96 108 Xagnam

Nipponfest & 

Hangukon 2020 103 34 5450                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

97 91 ZA Srdcom, o.z.

Vesele si spievam / 

zlaté časy 

bratislavských viech 

a kaviarni 94 31 3600                -   € 

Na základe hodnotenia 

komisiou, žiadosť 

nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac).

98 118 Zuzana Uličianska

Nevďačná cudzin(k)a 

- diskusie 108 36 6850,00                -   € 

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.

Schválila: Mgr. Zuzana Ivašková

Zapísala: Mgr. Veronika Húdeková


