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Bratislava, 23. 02. 2023 
 
 
Rozhodnutie grantovej komisie o žiadostiach na podporu činnosti študentských spolkov na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 
 
Výzva zverejnená v: letnom semestri 2022/2023 
Termín podania žiadostí: 18. február 2023 
Termín zasadnutia komisie: 23. februára 2023 
Počet podaných žiadostí: 5 
Počet zamietnutých žiadostí: 3 
 
Zoznam podporených žiadostí 
1. 
Názov žiadateľa: Študentské divadlo ActofKAA (spolok registrovaný v databáze FiF UK) 
Výška priznaného príspevku: 600,- eur  
Abstrakt činnosti/projektu:  
V letnom semestri 2023 pripravujeme náš pravidelný divadelný festival menom FestofKAA. 
Tešíme sa, že vďaka podpore vedenia Filozofickej fakulty budeme môcť tento festival usporiadať 
v Moyzesovej sieni v Bratislave už vo štvrtok 11. mája 2023. Počas tohto festivalu sa návštevníkom 
predvedie študentské divadlo ActofKAA v čerstvej zostave a uvedie predstavenie v anglickom 
jazyku – podrobnosti veľmi radi čoskoro oznámime prostredníctvom našich sociálnych sietí a na 
webstránke! Zároveň, po dlhom čase pripravujeme aj reprízu predstavenia počas skúškového 
obdobia. 
Okrem toho sa už naši fanúšikovia, podporovatelia, či milovníci divadla môžu tešiť na dve 
tradičné fakultné podujatia ActofKAAfé za semester, kde vám pri šálke čaju či kávy a malej 
pochúťky radi odpovieme na akékoľvek otázky. 
 
2. 
Názov žiadateľa: Študentské združenie Cultura Nostra (spolok registrovaný v databáze FiF UK) 
Výška priznaného príspevku: 500,- eur  
Abstrakt činnosti/projektu: "Projekt kultúrno-edukačných diskusii pre študentov" 
(Tematicky ladené diskusné panely) 
Súčasťou projektu je druhý ročník Festivalu ženských práv na FiF UK konaného pri príležitosti 
Medzinárodného dňa žien a diskusný panel Medzikultúrny dialóg, ktorý by sa mal konať na konci 
apríla (prípadne na prelome apríla/mája). Cieľom prvého kultúrno-edukačného diskusného 
panelu je poskytnúť študentstvu aktualizáciu odkazu Medzinárodného dňa žien s ohľadom na 
problematiku ľudských práv žien. Účelom druhého panelu je predstavenie problematík a 
náhľadov na medzikultúrne dianie vo svete s dôrazom kladeným na aktuálne témy, ako aj tie, 
ktorých odkaz je aj napriek času v diskurze neustále prítomný. Súčasťou oboch podujatí bude aj 
tematicky ladený kultúrny program, diskusie by mali byť streamované online na sociálnych 
sieťach ŠČ AS FiF UK a Cultury Nostry.  
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