Zoznam vybraných inštitúcii, kde študenti absolvovali odbornú prax alebo
dobrovoľnícku činnosť
Slovenská výtvarná únia
Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava, office@svu.sk, www. svu.sk +421 915 713 314, Mgr.
Veronika Jelenčíková, administratíva SVÚ, jelencikova@svu.sk, 0917 405 492
Slovenská výtvarná únia je otvorená, nepolitická, ochranno-stavovská profesionálna
organizácia, zastrešujúca združenia profesionálnych výtvarných umelcov a teoretikov.
Slovenská výtvarná únia je členom medzinárodnej mimovládnej organizácie International
Association of Art – I.A.A. UNESCO, má zastúpenie vo Výkonnom výbore IAA EUROPE
UNESCO, aktívne sa podieľala na príprave i priebehu Konferencie o právnom a sociálnom
postavení výtvarných umelcov v Európe (Paríž, Centre Pompidou, 2008), je členom
Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu a má zastúpenie v Grémiu, ktoré SKKD
reprezentuje doma i v zahraničí.
Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01 Malacky, www.mckmalacky.sk, TF +421 34 772 21 55,
mck@mckmalacky.sk
Hlavnou činnosťou je organizovanie kultúrno-spoločenských aktivít prostredníctvom
umeleckých a kultúrno-výchovných podujatí, expozícií, klubovej a záujmovo-umeleckej
činnosti. MCK buduje, spracováva a poskytuje verejnosti fond knižnice a múzea. Od februára
2005 je súčasťou MCK aj Kino Záhoran. Ďalším strediskom MCK je Múzeum Michala
Tillnera, súčasťou ktorého sú aj Krypty pod františkánskym kostolom, Knižnica MCK a
Spoločenský dom.V súčasnej dobe má MCK sídlo na Záhoráckej ul. č. 1919, kde sa nachádza
knižnica, múzeum, galéria, učebňa, tanečné miestnosti a kancelárie.
Literárne a informačné centrum
Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava 18, www.litcentrum.sk, lic@litcentrum.sk, +421 2 204
73 599, +421 915 913 543
Literárne informačné centrum (LIC) je koncepčným dokumentačným pracoviskom v oblasti
pôvodnej literárnej tvorby v Slovenskej republike i slovenskej literárnej tvorby v zahraničí.
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava 18, www.nocka.sk
Stredoeurópsky dom fotografie
FoToFo, Prepoštská 4, P. O. Box 290, 814 99 Bratislava 1, www.sedf.sk, info@sedf.sk, +421
2 54 41 82 14, veronika.pastekova@ gmail.com
Na Slovensku neexistuje miesto, v ktorom by sa sústreďovali všetky informácie o aktivitách
vo fotografii - pripravované výstavy, do ktorých možno zaslať svoje diela, súťaže, možnosti
účasti na rôznych workshopoch, festivaloch. Dom fotografie je takýmto centrálnym miestom.
Rozmanitosť aktivít Stredoeurópskeho domu fotografie podnecuje záujemcov k účasti na
rôznych akciách a to spätne dvíha kvalitu tvorby, ktorú podporujeme prezentáciou na
výstavách, vo vydávaných knihách, v časopisoch IMAGO, Fotonoviny. Toto všetko sa odráža
vo zvýšenom záujme verejnosti o fotografickú (vizuálnu) kultúru.
InMusic, občianske združenie
Lehotského 2, 811 05 Bratislava, jasenkova@gmail.com
Občianske združenie InMusic sme založili v roku 2009 s víziou robiť umelecké a edukačné
projekty aj mimo veľkých miest na Slovensku. Zároveň máme radi hudbu rôznych

historických období, preto sa projekty týkali hudby od Bacha až po súčasných slovenských
skladateľov.
Asociácia Bratislava v pohybe, občianske združenie
Šancova 43, P.O.BOX 73, 810 00 Bratislava, Produkcia: Katarína Dudáková /
d.katarina@gmail.com, festivalba@gmail.com
Organizačne zastrešuje festival Bratislava v pohybe. Festival sa od počiatku snaží mať
proaktívny charakter a okrem predstavení vždy obsahuje program, ktorý má aktivizovať
komunitu – či už prostredníctvom workshopov alebo diskusií, filmových projekcií a výstav.
Vzdelávacie aktivity organizujeme pravidelne v spolupráci s VŠMU a sú cielení pre študentov
a profesionálov. Za čas trvania festivalu sa konalo 27 sprievodných aktivít, štyri už spomínané
medzinárodné umelecké projekty a dve medzinárodné konferencie. Jedna v roku 2000, ktorá
bola venovaná desiatim rokom partnerstva v oblasti Performing Arts medzi USA a krajinami
strednej a východnej Európy a druhá v roku 2006, venovaná Rudolfovi Labanovi pod názvom
Laban pre 21. Storočie.
Slovenský filmový ústav
Grosslingova 32, 811 09 Bratislava 14, Oddelenie filmových podujatí : 0917 684 839
kristina.aschenbrennerova@sfu.sk
Creative Europe Desk
Mgr. Zuzana Duchová, PhD. zuzana.duchova@sedslovakia.eu
Mgr. Natália Derner Urblíková, natalia.urblikova@sedslovakia.eu
na komunikáciu: Mgr. Dagmar Kuková (vedúca oddelenia generálneho riaditeľstva),
dagmar.kukova@sfu.sk
Film Europe media company, s.r.o.
Matúškova 10, 831 01 Bratislava 37, Lucia Gertli, director of operations
lucia.gertli@filmeurope.eu
Misiou Film Europe je európsky a festivalový film. FILM EUROPE MEDIA COMPANY s
tímami v Prahe, Bratislave, Londýne a v Cannes nakupuje i koprodukuje a v kinách, na VOD
a DVD distribuuje a vo vlastných televíziách vysiela iba európsky film. Do programov
českých, slovenských, maďarských a poľských kín a festivalov priniesla od roku 2009 viac
ako 200 špičkových filmov. Od roku 2010 prevádzkuje národné tématické televízne kanály
KINO CS, DOKU CS a MUZIKA CS. V roku 2011 spustila vysielanie
FILM EUROPE CHANNEL – prvej európskej filmovej televízie, s 800 filmami výhradne
európskej kinematografie. V septembri 2013 otvorila v Bratislave festivalové
KINO FILM EUROPE. V roku 2014 spustila v Čechách a na Slovensku festival francúzskeho
filmu Crème de la Crème a festivalovú prehliadku sútažných filmov z Cannes, Berlinale a
Benátok - Be2Can. V roku 2015 založila prehliadku severských filmov – SCANDI.
Medzinárodné divadlo Meteorit
Čulenova 3, 811 09 Bratislava
Produkcia: Matúš Petrek a Tatevik Avnikjan, festival.meteorit@gmail.com
Špecifikom divadla Meteorit, vzhľadom k iným divadlám v bratislavskom regióne, je jeho
podtitul „medzinárodné divadlo“. V skratke znamená asi toľko, že na tvorbe a realizácií hier
sa podieľajú aktéri z viacerých krajín Európy. Mnohonárodný a viacjazyčný charakter hier je
ozvláštnený častým spájaním činohernej a tanečnej zložky, čím dochádza k vzniku
jedinečných predstavení.
Cieľom organizátorov je vybudovať priestor, v ktorom by sa zužitkovali rôzne pohľady a

prístupy k súčasným inscenačným postupom a taktiež vytvoriť prostredie pre vzájomné
prelínanie kultúr európskeho regiónu.
a4 – priestor súčasnej kultúry / a4 – space for contemporary culture
Karpatská 3089/2, 811 05 Bratislava
Mobility/ Erasmus+ Volunteers: Ľudovít Nápoký mobility@a4.sk
A4 - priestor súčasnej kultúry je multifunkčné nekomerčné centrum súčasnej kultúry v centre
Bratislavy (Karpatská 2) orientované na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych
prejavoch súčasného divadla, tanca, hudby, filmu, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových
médií. Projekt A4 - priestor súčasnej kultúry je vyústením niekoľkoročného úsilia viacerých
občianskych kultúrnych organizácií o vytvorenie centra na podporu a prezentáciu aktuálnych
umeleckých prejavov v oblasti javiskového umenia ("performing arts") a nových médií,
podporujúcich živú a inovatívnu umeleckú tvorbu.
Štúdio zážitku Outward bound Slovensko
Račianska 30/A, 831 02 Bratislava, mail: info@studiozazitku.sk
Štúdio Zážitku prinieslo v roku 1995 ako prvé na slovenský vzdelávací trh tréning typu
outdoor a určilo štandard kvality. Našimi tréningami prešlo k vyše 160 spoločností.
Štúdio Zážitku je členom Profesijného združenia zážitkového vzdelávania, ktoré združuje
popredné vzdelávacie spoločnosti špecializované na oblasť zážitkového vzdelávania v SR a
ČR a určuje štandardy v práci so zážitkovým vzdelávaním v oboch krajinách.
Artur, Trvalo udržateľná architektúra (občianske združenie)
Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237, 903 01 Senec, ozartur@gmail.com
ArTUR združuje jednotlivcov, odborníkov aj firmy, ktorým záleží na udržateľnom stavaní,
obnove a bývaní. ArTUR bol založené v roku 2001 ako nepolitické dobrovoľné záujmové
združenie. ArTUR VZDELÁVA: remeselníkov, stavbárov, svojpomocných staviteľov,
záujemcov. ArTUR sa stal zástupcom Slovenska pre medzinárodné projekty šíriace
a vyvíjajuce učebné materiály pre Slovensko a ECVET kurzy v oblasti ekologického
stavebníctva.
Vresk Factory
Hronské predmestie 1057/9, 974 01 Banská Bystrica, vresk08[at]gmail.com
Agentúra Vresk bola založená v roku 1994. Od začiatku sa venovala organizovaniu kultúrnospoločenských podujatí, hudobnej a event – produkcii, bookingu ako aj rozvoju
medzinárodnej kultúrnej spolupráce.
Fest Anča, International Animation Festival.
Fest Anča (o.z. Anča), Štefánikova 16, 811 04 Bratislava,
Lenka Rišková dobrovolnici@festanca.sk
Medzinárodný festival animácie Fest Anča je špecializovaný filmový festival organizovaný
o. z. ANČA (ďalej iba organizátor), so sídlom Krížna 10, 811 07 Bratislava,
(www.festanca.sk). Cieľom festivalu je prispievať k rozvoju a propagácii animovaného filmu
ale aj s ním súvisiaceho filmového priemyslu.
Trafačka Nitra
Janka Kráľa 65, 949 01 Nitra
Lenka Mareková (dramaturg, prevádzkar): +421 907 620 174, info@trafacka.sk
Trafačka je priestor s celoročnou dramaturgiou zameranou na všetky druhy alternatívneho
umenia. Dáva priestor miestnym iniciatívam na stretávanie sa, mimovládnym organizáciám

na organizovanie vlastných podujatí, stredným a vysokým školám na aplikovanie ich
projektov do praxe ako aj tvorí vlastný program s dramaturgiou.
SODA gallery. Gallery of Contemporary Art
Školská 9, 811 07 Bratislava 1, Slovakia, email: gallerysoda@gmail.com, Antonia Belicova
Doneva
DIVADLO LUDUS, Kreatívne centrum mladých
Pribinova 26, 811 09 Bratislava
INICIATÍVA INAKOSŤ
Okružná 13, 917 01 Trnava
TICHO a spol.
Školská 14, 811 07 Bratislava, tichoaspol@gmail.com
Občianske združenie pre nezávislú a okrajovú kultúru a žánre
OZ Publikum.sk
Športová 2281/92 926 01 Sereď
CULTUS a.s.
Ružinov, Ružinovská 28, 820 09 Bratislava
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
DIVADLO ASTROKA KORZO 90
Suché mýto 17, P.O. BOX 241, 814 99 Bratislava
TEATRO WUSTENROT
Gedur Production, Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava
E-motion. Events and Sales Promotion.
Betliarska 8/A, Bratislava, Slovakia
Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
Bjornsonova 1, 940 01 Nové Zámky
Gemerské osvetové stredisko
Novohradské múzeum a galéria
Dom kultúry Dúbravka
Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
Divadelná 3, 960 77 Zvolen
Divadlo Aréna
Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava

Slovenská národná galéria
Riečna 1, 815 13 Bratislava
Dáša Dúbravová, dasa.dubravova@sng.sk
Slovenské národné múzeum – rôzne pobočky
Truc sphérique, občianske združenie
Internation Film Festival Bratislava
Nadácia, centrum súčasného umenia
Kozia 11, 811 03 Bratislava
Asociácia Divadelná Nitra
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
Divadelný ústav
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
TV Lux
Prepoštská 3, 811 01 Bratislava 2
Galéria mesta Bratislavy
Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava
Naši študenti boli aktívny aj počas pobytov v zahraničí:
HUB, s.r.o., co-workingové centrum Impact Hub Praha
Drtinova 557/10 150 00 Praha 5, praha@impacthub.cz, peter.sedivy@impacthub.cz

