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Zápis z dodatočného zasadnutia Odbornej komisie Fondu na podporu umenia 

 

Výzva č. 6/2021 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPU 

Podprogram 3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba  

  

 

 

 

Dátum:               25.5.2021 

Miesto:  Zasadnutie prebiehalo online. 

 

 

Odborná komisia: Ambrózová Jana, Veselý Karel, Bubnáš Juraj, Čerman Peter, Polakovičová Viera  

Fond na podporu umenia: Katarína Monošíková,  Robert Špoták 

 
 

Program:  

Hodnotenie žiadosti  číslo 21-332-03106 predloženej v rámci Výzvy č. 6/2021 – Podprogram 3.3.2 

Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba. Žiadosť bola hodnotená opakovane, keďže pri 

formálnej kontrole došlo k pochybeniu zo strany referentky, ktorá na základe nepredložených stanov 

žiadosť vyradila. Dodatočnou kontrolou bolo zistené, že stanovy boli včas doručené do rúk iného 

referenta.   

 

Priebeh zasadnutia: 

 
 
Predsedom komisie bol Juraj Bubnáš a podpredsedom Peter Čerman, ktorí boli zvolení na 
predchádzajúcom zasadnutí komisie.  
 
Hodnotenie žiadosti členmi odbornej komisie prebiehalo nasledovným spôsobom: každý člen komisie 
pridelil body uvedenej žiadosti podľa stanovených kritérií a v stanovenom bodovom rozsahu. Odborná 
komisia v rámci prideľovania bodového ohodnotenia prediskutovala  predloženú žiadosť. Následne 
komisia odporučila konsenzuálne sumu podpory. Pri návrhu sumy finančných prostriedkov komisia 
prihliadala na výsledky bodového hodnotenia žiadosti a tiež na to, aby odporúčaná suma umožňovala 
žiadateľovi účelné a efektívne zabezpečenie realizácie projektu podľa časového harmonogramu a 
vecných výstupov navrhnutých v žiadosti.  
 
Komisia pri návrhu odporúčanej sumy finančných prostriedkov neprihliadala na žiadne iné skutočnosti. 
 
 
V Podprograme 3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba bola na dodatočné 
hodnotenie odbornou komisiou predložená 1 úplná žiadosť. Žiadaná finančná podpora pre jednu úplnú 
žiadosť bola 3600,- EUR.  
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Dodatočne v rámci Podprogramu 3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba odborná 
komisia odporúča podporiť predloženú žiadosť s navrhovanou výškou finančnej podpory 3600,- EUR.  
 
 
 
 
Výsledkom zasadnutia odbornej komisie je protokol, ktorý obsahuje vybrané údaje o predloženej 
žiadosti a komisiou navrhovanej výške dotácie. 
 

 

 

V Bratislave, dňa 25.5.2021 

Zápis vyhotovila: Monošíková Katarína  

Zápis overila: Király Csajka Lucia 

 

 

Príloha: 

Protokol  zo zasadnutia odbornej komisie Fondu na podporu umenia 


