Benková Miriama - 02/593 24 265, miriama.benkova@fpu.sk
3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec
3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec
3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity - tanec
3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec
3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia
3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity
3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých
Blesáková Kristína – 02/593 24 249, kristina.blesakova@fpu.sk
3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo
3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo
3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity - divadlo
3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - divadlo
Chlebová Lenka – 02/593 24 264, lenka.chlebova@fpu.sk
1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež
1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
1.5.6 Vydávanie prekladov umeleckej literatúry
1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
1.6.2 Medziodborové podujatia
Kánovicsová Soňa - 02/593 24 256, sona.kanovicsova@fpu.sk
1.4.1 Tvorba a realizácia diel – klasické, tradičné a nové médiá
1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn
1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – vizuálne umenie
1.4.4 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – dizajn
1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií
1.4.6 Tvorba a realizácia diela vo verejnom priestore
1.4.7 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
5.3.2 Akvizícia galérií
Kapala Magdaléna - 02/593 24 266, magdalena.kapala@fpu.sk
1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo
1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec
1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba
1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba
5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity
Klein Norma - 02/593 24 260, norma.klein@fpu.sk
1.1.1 Tvorba javiskového diela – divadlo
1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá
1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá

1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže – divadlo
1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel, divadelných zoskupení aorganizácií
1.2.1 Tvorba javiskového diela – tanec
1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec
1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – tanec
1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií
Kotlárik Andrej – 02/593 24 263, andrej.kotlarik@fpu.sk
4.2 Vznik a prezentácia tvorby
4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v trad. kultúre
4.3.2 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra
4.4.1 Prehliadky, festivaly a súťaže – Tradičná kultúra a folkorizmus
4.4.2 Prehliadky, festivaly a súťaže – Neprofesionálne umenie
6.1.1 Mesto kultúry – prípravná fáza
6.1.2 Mesto kultúry– celoročné aktivity
6.2. Mesto kultúry – iné subjekty
Kozáková Petra - 02/593 24 261, petra.kozakova@fpu.sk
2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc
5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra
5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá
5.2.2 Akvizícia múzeí
5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie
5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov
5.4.2 Ochrana zbierkových fondov
Kuruczová Marína – 02/593 24 253, marina.kuruczova@fpu.sk
4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
Medveďová Anna – 02/593 24 262, anna.medvedova@fpu.sk
4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o tradičnej kultúre
4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra
4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra
4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra
4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity
5.1.4 Akvizícia knižníc
Molčanová Stanislava – 02/593 24 250, stanislava.molcanova@fpu.sk
3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie
3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie
3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – vizuálne umenie

Monošíková Katarína – 02/593 24 269, katarina.monosikova@fpu.sk
3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba
3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba
3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity - hudba
3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - hudba
Palec Miroslav – 02/593 24 258, miroslav.palec@fpu.sk
1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry
1.5.9 Kritické vydanie slovenskej literárnej klasiky
2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier
2.2.2 Aktivity malých kultúrnych a umeleckých centier
2.2.3 Aktivity rezidenčných centier
Šmidriaková Anna – 02/593 24 268, anna.smidriakova@fpu.sk
3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra
3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra
3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity - literatúra
3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra
Špoták Robert – 02/593 24 255, robert.spotak@fpu.sk
1.3.1 Tvorba hudobného diela
1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela
1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre
1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií
1.6.3 Tvorba multimediálneho diela

