
Dragulová Ľudmila - 02/593 24 260, ludmila.dragulova@fpu.sk  
1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - nezávislé divadlá 
1.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo 
1.1.4 Aktivity nezávislých divadiel, div. zoskupení a organizácií 
1.2.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec 
1.2.3 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií 
5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity - knižnice 
5.1.3 Akvizícia knižníc 
  
Chlebová Lenka – 02/593 24 264, lenka.chlebova@fpu.sk 
1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež - dotácie 
1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry - dotácie 
1.5.4 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže 
1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela 
1.6.2 Medziodborové podujatia 
3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie 
3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity 
  
Kánovicsová Soňa - 02/593 24 256, sona.kanovicsova@fpu.sk  
1.4 Vizuálne umenie 
3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie 
5.3 Galérie 
  
Kotlárik Andrej  – 02/593 24 263, andrej.kotlarik@fpu.sk  
4.2 Vznik a prezentácia tvorby 
4.3 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení 
4.4 Prehliadky, festivaly, súťaže 
6 Mesto kultúry 
  
Kozáková Petra - 02/593 24 261, petra.kozakova@fpu.sk 
5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra 
5.2 Múzeá 
5.4 Ochrana a oštrenie zbierkových fondov 
  
Kuruczová Marína – 02/593 24 253, marina.kuruczova@fpu.sk  
1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo 
1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec 
1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba 
1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie 
1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra 
1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - medziodborové projekty, výskum a 
vzdelávacie aktivity 
4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť 
  
 
 



Medveďová Anna – 02/593 24 262, anna.medvedova@fpu.sk 
4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť 
4.5 Kultúrno-osvetová činnosť 
  
Mifkovičová Dana - 02/593 24 266, dana.mifkovicova@fpu.sk 
1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskové diela - zriaďované divadlá 
1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec 
3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo 
3.1.2 Vzdelávacie aktivity - divadlo 
3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec 
3.2.2 Vzdelávacie aktivity - tanec 
3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba 
3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba 
  
Palec Miroslav – 02/593 24 258, miroslav.palec@fpu.sk 
1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež - štipendiá 
1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry - dotácie a štipendiá 
1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry - štipendiá 
2.1 Prehliadky, festivaly, súťaže 
2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier 
  
Špoták Róbert - 02/593 24 255, robert.spotak@fpu.sk 
1.3 Hudba 
1.6.3 Tvorba multimediálneho diela 
2.3 Vydávanie časopisov  
 


