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Počet posudzovaných projektov: 10

Počet vyradených projektov pred hodnotením: 5

15

P.č. Číslo žiadosti Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaná suma Pridelená podpora
Súčet bodov 

(max. 150)

Priemer bodov 

(max. 50)
Odporúčanie hodnotiacej komisie Zdôvodnenie

1 12
A4 - Asociácia združení pre 

súčasnú kultúru

A4 - priestor súčasnej kultúry: 

OSEMNÁSTY ROK

20 000,00 € 20 000,00 € 132 44

Hodnotiaca komisia odporúča podporiť projekt navrhnutou sumou. Hodnotiaca komisia 

odporúča žiadateľovi do budúcnosti upriamiť pozornosť na rozvoj svojich aktivít smerom k 

lokálnej komunite, aby kultúrny priestor mohol širšie zasiahnuť svoje okolie a získavať 

nové publikum. Zároveň komisia odporúča v projektoch žiadateľa viac reflektovať spätosť s 

mestom.

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada 

sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

2 13 Forum Absurdum
Fuga - priestor pre chýbajúcu 

kultúru (10. rok)

10 000,00 € 10 000,00 € 118 39

Hodnotiaca komisia odporúča podporiť projekt navrhnutou sumou. Hodnotiacia komisia 

žiadateľovi do budúcnosti odporúča zamerať sa na získavanie nových cieľových skupín a 

ešte viac diverzifikovať kultúrnu ponuku kultúrneho priestoru. 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada 

sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

3 7 Nadácia Cvernovka
Kultúrny program Novej 

Cvernovky 2021

20 000,00 € 20 000,00 € 123 41

Hodnotiaca komisia odporúča podporiť projekt navrhnutou sumou. Hodnotiacia komisia 

žiadateľovi do budúcnosti odporúča v žiadosti podrobnejšie rozpracovať rozpočet projektu 

a zároveň pokračovať vo vytváraní prepracovanejšej vlastnej dramaturgie kultúrneho 

priestoru. 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada 

sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

4 1 Red Cat Cabaret s.r.o. V Bratislave ožil kabaret!

10 000,00 € 5 000,00 € 106 35

Hodnotiaca komisia odporúča podporiť projekt navrhnutou sumou. Hodnotiaca komisia sa 

uzniesla, že tento priesto predstavuje osobitú dramaturgiu v rámci Bratislavy, ktorej 

zastúpenie patrí do portfólia ponuky mesta. Do búducnosti komisia odporúča poskytovať 

väčší priestor iným subjektom, v žiadosti viac špecifikovať dramaturgiu priestoru a 

rozpracovať sprievodné aktivity.

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada 

sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

5 6 TICHO a spol.
TICHO a spol. - Komorné kultúrne 

centrum a jeho aktivity 2021

10 000,00 € 7 000,00 € 114 38

Hodnotiaca komisia odporúča podporiť projekt navrhnutou sumou. Hodnotiaca komisia sa 

uzniesla, že podaný projekt nie je v niektorých častiach dostatočne konkrétny. Z projektu 

nie je jasný pomer vlastnej dramaturgie a poskytovania priestoru iným subjektom, okrem 

toho v projekte chýbala dramaturgická štruktúra, ako bude, ktorá časť programu v 

priestore zastúpená. Do budúcnosti odporúča komisia tieto náležitosti v žiadosti viac 

rozpracovať.

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada 

sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

6 14 UM T3 - kultúrny prostriedok 2021

10 000,00 € 10 000,00 € 124 41

Hodnotiaca komisia odporúča podporiť projekt navrhnutou sumou. Komisia žiadateľovi 

odporúča v budúcnosti upriamiť pozornosť na rozvoj publika a zasiahnutie nových 

cieľových skupín svojimi aktivitami a tieto skutočnosti reflektovať vo svojich ďalších 

žiadostiach. 

Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 

projekt uvedenou sumou. Správna rada 

sa stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

Spolu: 80 000,00 € 72 000,00 €

P.č. Číslo žiadosti Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaná suma Pridelená podpora
Súčet bodov 

(max. 150)

Priemer bodov 

(max. 50)
Odporúčanie hodnotiacej komisie Zdôvodnenie

1 3 ART GALLERY Stretneme sa opäť! V divadle!

20 000,00 € 0,00 € 97 32

Hodnotiacia komisia neodporúča projekt na podporu. Hodnotiaca komisia sa uzniesla, že 

ide o priestor s jednodruhovou dramaturgiou, ktorý tiež neposkytuje priestor iným 

subjektom v dostatočnej miere a z týchto dôvodov nespĺňa všetky podmienky výzvy 

Kultúrne priestory. Komisia taktiež uviedla, že charakter napísanej žiadosti sa hodí skôr do 

výzvy pre podporu tvorby a uvedenia diela. Komisia preto v budúcnosti odporúča žiadať na 

jednotlivé diela v grantovej výzve Tvorba a uvedenie diela.

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

2 15 Connect o.z. Kultúrne centrum Lab

10 000,00 € 0,00 € 82 27

Hodnotiacia komisia neodporúča projekt na podporu. Hodnotiaca komisia sa uzniesla, že 

podaný projekt bol v porovnaní s ostatnými málo konkrétny a zároveň ide o projekt, ktorý  

je úzko profilovaný a jeho dramaturgia nie je z projektu jasná. Do budúcnosti komisia 

odporúča uviesť do projektu realizátorov a garantov projektu a v projekte viac rozpracovať 

dramaturgiu a výstupy projektu. 

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

3 10 VIA - MIA, s.r.o. UKÁŽ SA V PETRŽALKE

10 000,00 € 0,00 € 94 31

Hodnotiacia komisia neodporúča projekt na podporu. Hodnotiacia komisia sa uzniesla, že 

podaný projekt je viac komunitného charakteru. Zároveň z projektu nie je dostatočne 

jasná dramaturgia projektu a preto nie je možné dostatočne posúdiť jej kvalitu. Do 

budúcnosti komisia odporúča uviesť odborného garanta dramaturgie a zároveň jasnejšie 

rozpracovať rozpočet a lepšie ho rozdeliť medzi jednotlivé rozpočtové položky.  

Na základe hodnotenia komisiou žiadosť 

nedosiahla potrebný počet bodov (70% a 

viac).

4 8 W PRESS a.s. .život v meste

10 000,00 € 0,00 € 104 35

Hodnotiacia komisia neodporúča projekt na podporu. Hodnotiaca komisia sa uzniesla, že v 

rozpočte chýbajú náklady na jednotlivé položky. Zároveň je v žiadosti uvedený nízky 

celkový rozpočet projektu a rozpočet nesvedčí o popísanej dramaturgii priestoru. V 

žiadostí je zároveň plánovaný nízky počet podujatí a výstupov projektu. Komisia odporúča 

v budúcnosti uvádzať prepracovanejší rozpočet projektu, ktorý bude odrážať aj náklady na 

umelecké vystúpenia, v projekte rozpracovať dramaturgickú koncepciu a žiadať 

prostriedky len na náklady spojené s kultúrnymi podujatiami a nie s diskusiami, ktoré sú 

spojené s inými aktivitami žiadateľa.

Hodnotiaca komisia navrhla projekt 

nepodporiť z dôvodu odporúčania 

podporiť iné projekty. Správna rada sa 

stotožnila s odporúčaním hodnotiacej 

komisie.

Spolu: 50 000,00 € 0,00 €

NADÁCIA MESTA BRATISLAVY

GRANTOVÝ PROGRAM KULTÚRA
VÝSLEDKY GRANTOVEJ VÝZVY Kultúrne priestory 2021

Vyhlásenie výzvy: 28.01.2021

Uzávierkový termín podávania projektov: 26.02.2021

Schválila: Mgr. Zuzana Ivašková

NEPODPORENÍ ŽIADATELIA

Posudzovanie projektov odbornou hodnotiacou komisiou: 22.03.2021 - 09.04.2021

Rozhodovanie o projektoch Správnou radou Nadácie mesta Bratislavy: 15.04.2021

Zapísal: Mgr. Štefan Jurča

Zverejnené výsledky: 19.04.2021

Hodnotitelia: Michal Hladký, Jozef Kovalčík, Milan Zvada

alokácia: 80 000 eur

Počet podporených projektov:                                  

Počet nepodporených projektov:

Spolu: 

PODPORENÍ ŽIADATELIA

Žiadatelia sú v jednotlivých kategóriách uvedení v abecednom poradí.


