
 
Zápisnica z elektronického hlasovania per rollam Rady FPU 

7. december 2020 
 

vo veci podania informácie o podporených žiadostiach v Mimoriadnej výzve č. 2/2020 na 
predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia. 
 
V určenom termíne zahlasovali deviati členovia rady fondu:  Silvia Stasselová, Peter Michalovič, 
Roman Brat, Irina Čierniková, Jozef Švolík, Alexander Halvoník, Anna Miklovičová, Igor Piačka, Alžbeta 
Lukáčová. 

Termín ukončenia hlasovania bol stanovený na 7.12.2020 o 10:00 

 
Podprogram 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá. 
 
Odborná komisia: Ján Hoffstädter, Michaela Kučová, Monika Mikušová, Ľuboslav Paľo, Lucia Tkáčová  
 
Výsledky hodnotenia: 
V Podprograme 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá bolo na hodnotenie odbornou 
komisiou predložených 425 úplných žiadostí typu C. V danej výzve boli pre podprogram spolu 
vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1 272 360,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné 
žiadosti štipendia typu C bola 1 240 000,- EUR. V rámci Podprogramu 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – 
tradičné a nové médiá odborná komisia odporúča podporiť 330 žiadostí štipendia typu C s 
navrhovanou výškou finančnej podpory 946 500,- EUR.  
 
Podprogram 1.3.1 Tvorba hudobného diela  
 
Odborná komisia – skupina č. 1: Ivan Marton, Peter Hapčo, Marian Jaslovský, Ladislav Kaprinay,  
Viera Polakovičová 
Odborná komisia – skupina č. 2: Jana Gubková Černá, Yvetta Kajanová, Karel Veselý, Jozef Červenka, 
Petra Kovačovská  
Výsledky hodnotenia: 
V Podprograme 1.3.1 Tvorba hudobného diela (C štipendium) bolo na hodnotenie odbornou 
komisiou predložených spolu 1807 úplných žiadostí. Skupina č. 1 hodnotila 908 žiadostí a skupina  č. 
2 hodnotila 899 žiadostí. V danej výzve boli pre podprogram vyčlenené finančné prostriedky spolu vo 
výške 4 314 960,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola spolu 5 223 500,- EUR. V 
rámci Podprogramu 1.3.1 Tvorba hudobného diela (C štipendium) odborná komisia – skupina č. 1 
odporúča podporiť 774 žiadostí a skupina č. 2  odporúča podporiť 658 žiadostí. 
Spolu obe skupiny odbornej komisie odporúčajú podporiť 1432 žiadostí s navrhovanou výškou 
finančnej podpory 4 148 500,- EUR. 
 
Uznesenie č. 114/2020: 
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov 
fondom v rámci Mimoriadnej výzvy č. 2/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu 
na podporu umenia pre podprogramy: 
1.3.1 Tvorba hudobného diela 
1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá 
Za: 8 
Proti:  
Zdržal sa: Švolík 
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.                               Ing. Silvia Stasselová 

predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia 


