
p.č. č.ž.
Názov 

žiadateľa
Názov projektu

Spolu 

počet 

bodov 

(max. 

250)

Priemer 

bodov 

(max. 

50)

Požadovaná 

suma

 Pridelená 

podpora 
Zdôvodnenie

1 13

A4 - 

Asociácia 

združení pre 

súčasnú 

kultúru

Celoročná činnosť 

A4 – Priestoru 

súčasnej kultúry 229 46 20000,00      20 000,00 € 

Hodnotiacia komisia odporučila dva 

najvyššie hodnotené projekty 

podporiť plnou žiadanou sumou. 

Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním komisie.13 4 Múzeum Petržalské 127 25 8240,00                 -   € Žiadosť nedosiahla potrebný počet 

Rozhodovanie o projektoch Správnou radou nadácie mesta Bratislavy: 18.06.2020

Nadácia mesta Bratislavy 

Oblasť 3. Činnosť kultúrnych centier

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

Zverejnené výsledky: 22.6.2020

Hodnotitelia: Marek Adamov, Michal Ditte, Michal Hvorecký, Zuzana Mrvová, Milan Zvada

alokácia:                                                                     75.000€  

max. výška podpory pre 1 žiadosť:                           20.000€

minim. výška podpory pre 1 žiadosť:                        1.000€

Každý projekt hodnotili 5 hodnotitelia

Počet podporených projektov:                                   3

Počet nepodporených projektov:                               11

Spolu:                                                                          14

Požadovaná suma všetkých projektov:             244 020€

Pridelená podpora podporeným projektom:     53 000€

PODPORENÍ ŽIADATELIA



2 5

Nadácia 

Cvernovka

Program 

kultúrneho centra 

Nová Cvernovka 228 46 20000,00      20 000,00 € 

Hodnotiacia komisia odporučila dva 

najvyššie hodnotené projekty 

podporiť plnou žiadanou sumou. 

Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním komisie.

3 10

o.z. TICHO 

a spol.

TICHO a spol. - 

komorné kultúrne 

centrum 2020 201 40 20000,00      13 000,00 € 

Z dôvodu počtu získaných bodov, 

hodnotiaca komisia odporučila znížiť 

výšku podpory. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním komisie. 

p.č. č.ž.
Názov 

žiadateľa
Názov projektu

Spolu 

počet 

bodov 

(max 

250)

Priemer 

bodov 

(max 50)

Požadovaná 

suma

 Pridelená 

podpora 
Zdôvodnenie

1 7

ALBRECHT 

FORUM, o.z.

Zriadenie 

pamätných a 

výstavných 

priestorov v Dome 

Albrechtovcov 185 37 20000,00                 -   € 

Hodnotiaca komisia odporučila tento 

projekt nepodporiť z dôvodu, že 

žiadosť nekorešponduje s oblasťou 

podpory   Činnosť kultúrnych 

centier a je zameraná iba na 

investičné náklady. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčním komisie. 

2 12 ARTEATRO ARTRING 2020 125 25 19980,00                 -   € 

Žiadosť nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac). Nejedná sa o 

kultúrne centrum v zmysle definície 

uvedenej v Grantových 

podmienkach programu Kultúra. 

3 8 Connect o.z.

Fungovanie Lab 

maker space počas 

Covid-19 128 26 13400,00                 -   € 

Žiadosť nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac). Nejedná sa o 

kultúrne centrum v zmysle definície 

uvedenej v Grantových 

podmienkach programu Kultúra. 

NEPODPORENÍ ŽIADATELIA



4 11

Divadlo Malá 

scéna STU

MALÁ 

SCÉNA/MLADÁ 

SCÉNA 144 29 20000,00                 -   € 

Žiadosť nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac). Nejedná sa o 

kultúrne centrum v zmysle definície 

uvedenej v Grantových 

podmienkach programu Kultúra. 

5 9

Forum 

Absurdum

Fuga - priestor pre 

chýbajúcu kultúru 

(9. rok) 206 41 19940,00                 -   € 

Hodnotiaca komisia odporučila 

znížiť výšku podpory. Správna rada 

sa nestotožnila s návrhom 

hodnotiacej komisie a prijala 

rozhodnutie projekt nepodporiť. 

6 1

Galéria 

mladých, o.z.

Činnosť kultúrneho 

centra ABC v roku 

2020 152 30 19570,00                 -   € 

Žiadosť nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac). Nejedná sa o 

kultúrne centrum v zmysle definície 

uvedenej v Grantových 

podmienkach programu Kultúra. 

7 3

Kolektívna 

hlava/Cabez

a 

Colectiva/Co

llective Head Open Studio 142 28 7250,00                 -   € 

Žiadosť nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac). Nejedná sa o 

kultúrne centrum v zmysle definície 

uvedenej v Grantových 

podmienkach programu Kultúra. 

8 4

Múzeum 

Petržalského 

opevnenia

Petržalské 

opevnenie včera a 

dnes 127 25 8240,00                 -   € 

Žiadosť nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac). Nejedná sa o 

kultúrne centrum v zmysle definície 

uvedenej v Grantových 

podmienkach programu Kultúra. 

9 2

Občianske 

združenie 

Bratislavské 

rožky - 

Pozsonyi 

Kifli Polgári 

Társulás

Celoročná činnosť 

OZ Bratislavské 

rožky 152 30 18440,00                 -   € 

Žiadosť nedosiahla potrebný počet 

bodov (70% a viac). Nejedná sa o 

kultúrne centrum v zmysle definície 

uvedenej v Grantových 

podmienkach programu Kultúra. 

10 14 Progressbar

Prístav digitálnej 

kultúry 182 36 20000,00                 -   € 

Hodnotiaca komisia odporučila 

neudeliť podporu tejto žiadosti  z 

dôvodu nízkeho počtu získaných 

bodov. Správna rada sa stotožnila s 

odporúčaním komisie. 



11 6 W PRESS a.s.

jeseň v .klube pod 

lampou 190 38 17200,00                 -   € 

Hodnotiaca komisia odporučila 

znížiť výšku podpory. Správna rada 

sa nestotožnila s návrhom 

hodnotiacej komisie a prijala 

rozhodnutie projekt nepodporiť. 

Zapísala: Mgr. Veronika Húdeková

Schválila: Mgr. Zuzana Ivašková


