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2018
#10 Československo
#09 Škola
#08 Súčasné Rusko
#07 Emocionálna práca
#06 Mladá tvorba
#05 Marx
#04 Iné telá
#03 Strach
#02 Odpad
#01 Virtuálna realita

2017
#03 Rómska pamäť
#02 Podzemná kultúra
#01 Kapitál
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02Distribúcia 
— kultúrne centrá
— siete predajní ArtForum a Martinus
— sieť novinových stánkov MediaPrint 
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03Web  
— spustený 11/10/2018
— za 10 dní prevádzky ho navštívilo 4.734 užívateľov 
a užívateliek (473,4 denne)

WWW.K
APITAL-

NOVINY
.SK

#TAHAJTLACAJONLINE

#DOBREHORI
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04Komunikácia / 
Sociálne siete 
— Instagram (1k sledovateľov za rok)
— Facebook (3k sledovateľov za rok) 
dosahy postov až 23k ľudí, maximálny 
počet like-ov na jeden post 506

#ROCNE
ZUCTOV

ANIE
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05Podujatia 

Pohoda 2018 
Literárny stan — diskusia na 
tému kultúrne angažovaných 
periodík v priestore v4 

LFŠ Uherské 
Hradište 
2018  
— filmová a 
feministická 
sekcia 
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Foajé, Bratislava, 2018  
V „našom“ domovskom priestore, 
kde sídli redakcia Kapitálu, 
organizujeme pravidelne podujatia, 
prevažne prednáškového 
charakteru (hudobný kapitál), 
filmové projekcie mladých 
dokumentárnych tvorcov 
a autoriek a formát diskusií 
Kapitalks.
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Ročné zúčtovanie,  
Fuga, Bratislava, 
10/10/2018  
Naše ročné snaženie sme 
oslavovali sériou diskusií na 
témy ako zneužívanie moci 
na vysokých školách, alebo 
medzinárodnou debatou 
o tom, ako v okolitých
krajínách slobodne a kriticky
písať o kultúre a spoločnosti.
Večer sme zavŕšili hudobnmi
vystúpeniami The Wilderness,
James Cole-a, a HRTDL.
Večer vznikol v spolupráci
s Literarnym klubom.
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06Osobný kontakt 
s komunitou 
— Dobrý trh, Bratislava
— BRaK, Bratislava
— Dvorček vo FUGE, Bratislava
— 1.Máj, Nová Cvernovka, Bratislava
— KiOSK, Žilina
— MEDZIHMLA, Lučenec
— LIKE, Košice
— KrePí, Banská Bystrica
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06Osobný kontakt 
s odbornou 
verejnosťou 
— Workshop na MEDZIRIADKOCH
— účasť na konferencii v Kyjeve

010/011



08

#VSETCIZOMRIEME

Zo zákulisia 
— redakčné rady
— teambulding
— budovanie komunity, produktívneho a kritického priateľstva
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