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Zápis zo zasadnutia odbornej komisie Fondu na podporu umenia 

Žiadostí o zápis do evidencie profesionálnych umelcov 

č.2/2016 

 

 

Dátum: 21.12.2016 

Miesto:  Fond na podporu umenia, III. posch., č. dv.: 330, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 

 

Odborná komisia: Andášiová Katarína, Holinová Lucia, Jaglová Tatiana, Kovačovský Patrik, 
Kováč Peter, Marton Ivan, Šmatlák Martin 
Fond na podporu umenia: Kovalčik Jozef, Mifkovičová Dana 
 

Program: 

Posudzovanie žiadostí o zápis do evidencie profesionálnych umelcov k termínu 21.12.2016.. 
 

Priebeh zasadnutia: 

Zasadnutie odbornej komisie otvoril riaditeľ Fondu na podporu umenia Jozef Kovalčik. Na 
úvod predstavil prítomných členov odbornej komisie (ďalej len „komisia“) a oboznámil ich s 
organizačnými aspektmi zasadnutia a programom zasadnutia. 
 
Posudzovanie žiadostí členmi odbornej komisie prebiehalo nasledovným spôsobom: každý 
člen komisie sa najskôr individuálne oboznámil so všetkými podanými žiadosťami o zápis do 
evidencie profesionálnych umelcov, ktoré sú, na základe ich povinných príloh, rozdelené do 
dvoch kategórií (typ A, typ B). Poradie posudzovania žiadostí na zasadnutí bolo určené 
abecedne podľa priezviska žiadateľa a podľa typu formulára (A, B). Spolu s každou žiadosťou 
boli posudzované aj jej povinné prílohy. 
 
V rámci evidencie profesionálnych umelcov bolo na posúdenie odbornou komisiou 
predložených 27 úplných žiadostí, z toho 14 žiadostí formulár „typ A“, 8 žiadostí formulár 
„typ B“ a 5 žiadostí, ktoré boli na 1. zasadnutí komisie navrhnuté na doplnenie a opätovné 
posúdenie (typ A). 
 
Odborná komisia schválila 25 žiadostí o zápis do evidencie profesionálnych umelcov a 
odmietla 2 žiadosti o zápis.  
 
Neúspešní žiadatelia o zápis do evidencie profesionálnych umelcov môžu opätovne podať 
žiadosť o zápis, a však najskôr o 12 mesiacov od vydania odmietnutia.  
 

Výsledkom zasadnutia odbornej komisie je protokol a súhrnný hlasovací hárok, ktorý 

obsahuje vybrané údaje o všetkých úplných žiadostiach predložených komisii na posúdenie. 
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Potvrdenie správnosti zápisu z rokovania odbornej komisie:  

 

Andrášiová Katarína   ................................................ 

 

Holinová Lucia   ................................................ 

 

Jaglová Tatiana   ................................................ 

 

Kovačovský Patrik   ................................................ 

 

Kováč Peter    ................................................ 

 

Marton Ivan    ................................................ 

 

Šmatlák Martin   ................................................ 

 

 

V Bratislave dňa: 21.12.2016 

Zápis vyhotovila: Dana Mifkovičová 

Zápis overil: Jozef Kovalčik 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina z rokovania komisie 
Protokol zo zasadnutia komisie 
Súhrnný hlasovací hárok 


