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Zápisnica z 13. rokovania rady Fondu na podporu umenia 
 
Dátum a hodina: dňa 30. 11. 2022 o 14.00 hod. 
Miesto: Cukrová 14, Bratislava 
Prítomní: Dušan Buran, Irina Čierniková, Anna Miklovičová, Marta Součková, Silvia Stasselová, Igor 

Piačka, Alžbeta Lukáčová, Matúš Bieščad, Jozef Kovalčik, Eva Turanská, Ivica Liszkayová, Miloslav 

Vojtech, Michal Klembara, Juraj Bubnáš 

Neprítomní: Rastislav Steranka 
 
Predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) D. Buran, otvoril 13. rokovanie 
rady a poveril M. Součkovú overením zápisu zo zasadnutia. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Rada fondu schválila M. Součkovú za overovateľku zápisu z 13. rokovania rady fondu.  

 
 
Program:  

 
1. Schválenie programu. 
2. Informácia o podporených žiadostiach vo Výzve č. 1/2023 na predkladanie žiadostí o finančné 

prostriedky – predkladá riaditeľ FPU. 
3. Schválenie navýšenia alokácií pre podprogramy na rok 2023 – predkladá riaditeľ FPU. 
4. Menovanie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia – predkladá riaditeľ FPU. 
5. Voľba členov odborných komisií Fondu na podporu umenia – Výzva č. 3/2023 a 4/2023 na 

predkladanie žiadostí o finančné prostriedky  – predkladá riaditeľ FPU. 
6. Žiadosti o zmenu použitia finančných prostriedkov fondu – predkladá riaditeľ FPU. 
7. Informácia o činnosti kancelárie od 17. 11. 2022 do 30. 11. 2022 – predkladá riaditeľ FPU. 
8. Rôzne. 

K bodu č. 1:  
Pred rokovaním dostali členovia rady fondu elektronickou poštou predmetný materiál a návrh 

programu zasadnutia Predseda rady fondu vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a 

doplnenie návrhu programu. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o schválení navrhovaného programu. 

Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.  

 
K bodu č. 2:  
Riaditeľ fondu informoval o podporených žiadostiach vo Výzve č. 1/2023 na predkladanie žiadostí o 

finančné prostriedky. O podporených žiadostiach boli na zasadnutí rady referovať predsedníčka 

a predsedovia odborných komisií Ivica Liszkayová, Miloslav Vojtech, Michal Klembara a Juraj Bubnáš. 

Rada vzala na vedomie ich pripomienky a komentáre, ktoré budú po vyhodnotení na pôde FPU slúžiť 

ako korektív pri najbližšej zmene Štruktúry podpornej činnosti FPU. 
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Podprogram: 1.5 Literatúra  

Odborná komisia: Vojtech Miloslav, Juráňová Jana, Šikulová Veronika, Koželová Soňa, Humajová 

Daniela 

Výsledky hodnotenia:  
 

Názov podprogramu Počet 
úplných 
žiadostí 

Žiadaná fin. 
podpora / 
EUR 

Alokácia 
v rámci výzvy 
/ EUR 

Počet 
podporený
ch žiadostí 

Navrhovaná 
výška podpory / 
EUR 

1.5.7 Literárne prehliadky, 
festivaly, súťaže 

43 508 978,- 250 000,- 26 174 185,- 

 1.5.8 Medzinárodné 
mobility a prezentácie – 
literatúra - štipendium 

2 5 200,- 

40 000,-  

1 1 000,- 

 1.5.8 Medzinárodné 
mobility a prezentácie – 
literatúra - dotácia 

5  19 950,- 2 5 700,- 

 
 
Podprogram: 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier  

Odborná komisia: Ivičič Martina, Klembara Michal, Mirza Omar, Sujová Ivana, Timčíková Zuzana 

Výsledky hodnotenia: 
 

Názov 
podprogramu 

Počet 
úplných 
žiadostí 

Žiadaná fin. 
podpora / 
EUR 

Alokácia 
v rámci 
výzvy 
/ EUR 

Alokácia 
navýšená 
na sumu / 
EUR 

Číslo 
uznesenia 
navýšenia 
alokácie 
Radou 

Počet 
podpore
ných 
žiadostí 

Navrhovan
á výška 
podpory / 
EUR 

2.2.3 Aktivity 
rezidenčných 
centier 

8 292 680,- 150 000,- 170 000,- 162/2022 7 170 000,- 

 
 
Podprogram: 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba  

Odborná komisia: Ambrózová Jana, Bubnáš Juraj, Kaprinay Ladislav, Červenka Jozef, Kovačovská 

Petra. 

Výsledky hodnotenia: 
 

Názov podprogramu Počet 
úplných 
žiadostí 

Žiadaná fin. 
podpora / EUR 

Alokácia 
v rámci výzvy 
/ EUR 

Počet 
podporených 
žiadostí 

Navrhovaná 
výška podpory / 
EUR 

 1.3.3 Festival, súťaže, 
koncerty – klasická 
a experimentálna hudba 

   165  2 000 647,- 500 000,-  78 
 

   525 030, - 

 

Podprogram: 1.2 Tanec 
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Odborná komisia: Čaprdová Magdaléna, Jombíková Barbora, Liszkayová Ivica, Malík Jan,  

Sninská Katarína 

Výsledky hodnotenia: 
 

Názov 
podprogramu 

Počet 
úplných 
žiadostí 

Žiadaná fin. 
podpora / EUR 

Alokácia 
v rámci 
výzvy / EUR 

Počet 
podporených 
žiadostí 

Navrhovaná výška 
podpory / EUR 

1.2.3 Prehliadky, 
festivaly, súťaže, 
koncerty – tanec  

5 169 330,- 50 000,- 3 60 000,- 

1.2.5 / 
Medzinárodné 
mobility a 
prezentácie – 
tanec  

3 18 793,- 

30 000,- 

2 10 000,- 

1.2.5 - ŠMM / 
Medzinárodné 
mobility a 
prezentácie – 
tanec  

5 6 412,- 2 6 000,- 

 
Uznesenie č. 178/2022: 
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov v 

rámci výzvy č. 1/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia pre 

podprogramy: 

1.2 Tanec 

1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba 

1.5 Literatúra 

2.2.3 Aktivity rezidenčných centier 

 

Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.  

 

 

K bodu č. 3:   
Členom rady bolo predložené navýšenie alokácií pre podprogramy výziev 3/2023 a 4/2023. 

 

Výzva č. 3/2023 

Podprogram Žiadaná suma 
Pôvodná 

alokácia 
Nová alokácia 

3.3 Výskum a vzdelávanie – hudba  1 097 855 EUR 200 000 EUR 250 000 EUR 

5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná 

činnosť knižníc  
878 671 EUR 300 000 EUR 350 000 EUR 
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Výzva č. 4/2023 

Podprogram Žiadaná suma 
Pôvodná 

alokácia 
Nová alokácia 

7 Verejné umelecké aktivity vysokých škôl  693 000 EUR 50 000 EUR 150 000 EUR 

 

 

Uznesenie č. 179/2022: 
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje navýšenie alokácií pre výzvu č. 3/2023 a výzvu č. 4/2023 v 
znení predloženom na rokovaní rady. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.  

K bodu č. 4:  
Rada sa v tomto bode zaoberala novými nomináciami na členov odborných komisií, ktoré boli do fondu 

doručené do 24. 11. 2022 a spĺňali všetky formálne a odborné náležitosti. Členovia rady si preštudovali 

návrhy riaditeľa na členov odborných komisií Fondu na podporu umenia a o návrhoch jednotlivo 

hlasovali. Výsledky hlasovania boli zaznamenané v sumarizačných hlasovacích hárkoch, ktoré sú 

prílohou k tejto zápisnici. 

 

K bodu č. 5:  

Členovia rady pristúpili k voľbe členov do odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie 
žiadostí vo Výzve č. 3/2023 a 4/2023. Najskôr bolo vyžrebované celkové poradie členov jednotlivých 
odborných komisií fondu. Rada fondu následne zvolila zvyšné dve pätiny členov predmetných 
odborných komisií a náhradníkov. Výsledky boli zaznamenané v hlasovacích hárkoch, ktoré sú prílohou 
k tejto zápisnici.  

K bodu č. 6:  

Rada sa zaoberala žiadosťami o zmenu použitia finančných prostriedkov fondu predloženými na 

rokovanie rady. Členovia rady po diskusii jednotlivo hlasovali o schválení žiadostí. Hlasovanie bolo 

zaznamenané do sumarizačného hárku, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

K bodu č. 7: 
Riaditeľ informoval členov rady o činnosti kancelárie od 17. 11. 2022 do 30. 11. 2022 

- uskutočnili sa zasadnutia odborných komisií FPU k výzve 1/2023; 
- dňa 24. 11. 2022 prebehlo manažérske školenie zamestnancov fondu. 

Uznesenie č. 185/2022:  

Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie činnosť kancelárie od 17. 11. 2022 do 30. 11. 2022. 

Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.  
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K bodu č. 8: 
V bode rôzne predseda rady predložil návrh odmeny pre riaditeľa fondu. Na základe Mzdového 

poriadku FPU v znení z 26. 9. 2018, oddiel 5, článok 2, môže Rada Fondu priznať riaditeľovi Mimoriadnu 

finančnú odmenu, ak Fond v danom hospodárskom roku dosiahne plnenie plánu činností najmenej 100 

%, pričom riaditeľ súčasne mimoriadne kvalitne plní svoje pracovné úlohy a pričiní sa tak o naplnenie 

plánu činností Fondu. Mimoriadnu finančnú odmenu môže Rada priznať do výšky 1-násobku mzdy 

riaditeľa. 

 

Uznesenie č. 186/2022: 

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predložený návrh mimoriadnej odmeny pre riaditeľa fondu 

vo výške 1-násobku mzdy riaditeľa. 

Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.  

 

Vzhľadom na skutočnosť, že v júni 2023 sa končí funkčné obdobie riaditeľa fondu, predseda rady 

predložil na rokovanie rady v tomto bode návrh pripravovanej výzvy na predkladanie prihlášok na 

funkciu riaditeľa fondu. Zároveň informoval členov rady o vyhlásení výzvy od 1. decembra 2022 do 6. 

februára 2023.  

Pripomienky členov rady k predkladanej výzve boli zapracované do dokumentu a následne sa pristúpilo 

k vyhláseniu výzvy radou. 

 

Uznesenie č. 187/2022: 

Rada Fondu na podporu umenia na základe čl. 7 Rokovacieho poriadku Rady Fondu na podporu umenia 

vyhlasuje výzvu na predkladanie prihlášok na kandidáta/kandidátku na funkciu riaditeľa/riaditeľky 

Fondu na podporu umenia v znení, v akom je priložená k tejto zápisnici. 

Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.  

 

V nadväznosti na vyhlásenie výzvy riaditeľ fondu informoval členov rady, že nebude v ďalšom 

funkčnom období kandidovať.  

 

Najbližšie zasadnutie rady: 14. 12. 2022 

 
Bratislava 30. 11. 2022  
Zápis vyhotovila: E. Turanská                                                                                             Dušan Buran 
Zápis overila: M. Součková                                                                                     predseda Rady FPU 



Schválené 

radou

Program 2022 Meno a priezvisko Oblasť/Prierezové komisie Za Proti
Zdržal 

sa
Za Proti

Zdržal

a sa
Za Proti

Zdržal

a  sa
Za Proti

Zdržal 

sa
Za Proti

Zdržal

a sa
Za Proti

Zdržal

a sa
Za Proti

Zdržal

a sa
Za Proti

Zdržal 

sa
Za Proti

Zdržal 

sa

1.2, Holinová Lucia Tanec x x x x x x x x áno

1.2, Stašková Miroslava Tanec x x x x x x x x áno

1.2, Kleiblová Ivana Tanec x x x x x x x x áno

1.2, Puobišová Dagmar Tanec x x x x x x x x áno

1.2, Gajdošová Eva Tanec x x x x x x x x áno

1.5, Bátorová Mária Literatúra x x x x x x x x nie

2.3, Bátorová Mária Vydávanie časopisov x x x x x x x x nie

5.2, Lukáč Martin Múzeá x x x x x x x x nie

Dušan Buran

Predseda rady FPU

Nové návrhy na členov odborných komisií

Hlasovací hárok z 13. zasadnutia rady 30.11.2022

p. Piačka p. Součková p. Stasselová p. Sterankap. Buran p. Biečšad p. Miklovičová p. Čierniková p. Lukáčová



Schválené 

radou

Poradie Prijímateľ Číslo projektu
Rada FPU týmto 

schvaľuje:

Číslo 

uznesenia
Za Proti

Zdržal 

sa
Za Proti

Zdržala 

sa
Za Proti

Zdržala  

sa
Za Proti

Zdržal 

sa
Za Proti

Zdržala 

sa
Za Proti

Zdržala 

sa
Za Proti

Zdržala 

sa
Za Proti

Zdržal 

sa
Za Proti

Zdržal 

sa

A o.z. Dobrá Východná 20-431-02503
dodatočnú zmena 

termínu a miesta 

realizácie
180/2022

x x x x x x x x áno

B Galeria Mladých 2016 22-143-01328
predĺženie o 12 

mesiacov nad rámec 

oprávneného obdobia 
181/2022

x x x x x x x x áno

C Daša Krištofovičová 18-111-02724

predložené vecné 

výstupy štipendia ako 

úplné a dostatočné v 

súlade s účelom 

uvedeným v zmluve

182/2022

x x x x x x x x áno

D Slovenské centrum PEN 19-158-03039
zmeny vo výstupoch - 

vyúčtovanie projektu 
183/2022

x x x x x x x x áno

E
Debris company / 

umenia a ľudia
20-115-03817

zmenu v miestach 

konania predstavení
184/2022

x x x x x x x x áno

Dušan Buran

Predseda rady FPU

Hlasovací hárok rady FPU 30.11.2022

p. Bieščad p. Miklovičová p. Čierniková p. Piačka p. Lukáčová p. Stasselová p. Součková p. Buran p. SterankaŽiadosti o zmenu využitia finančných prostriedkov FPU



VÝZVA NA PREDKLADANIE PRIHLÁŠOK NA FUNKCIU RIADITEĽA/  

RIADITEĽKY FONDU NA PODPORU UMENIA  

Bratislava, 1. decembra 2022 

V súlade s § 4 ods. 2 písm. k) v spojení s § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia 
a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v spojení s čl. 7 Roko-
vacieho poriadku rady Fondu na podporu umenia, rada Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada“) týmto 

v y z ý v a 

na predkladanie prihlášok na kandidáta/kandidátku na funkciu  
riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu umenia. 

Prihlášku podpísanú kandidátom/kandidátkou spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť Fondu na pod-
poru umenia na adresu Cukrová 14, 811 08 Bratislava do 6. februára 2023 do 15.00 hod. v uzatvorenej obálke s 
označením „Prihláška na funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia. NEOTVÁRAŤ“.  

Prihlášku je možné doručiť osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou. Rozhodujúci je čas doručenia prihlášky 
do podateľne Fondu na podporu umenia alebo dátum podania na poštovú prepravu. 

V prihláške kandidát/kandidátka uvedie svoje meno a priezvisko, tituly a jasne vyjadrí svoju vôľu kandidovať na 
funkciu riaditeľa fondu. Kandidát/kandidátka uvedie v prihláške aj zoznam príloh, ktoré k prihláške prikladá a 
súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha č. 1 tejto výzvy). 

Kandidát/kandidátka spolu s prihláškou predkladá: 

a) projekt riadenia a rozvoja Fondu na podporu umenia (základný obsah a rozsah projektu tvorí prílohu č. 
2 tejto výzvy), 

b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie vydané prísluš-
ným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace; 

c) štruktúrovaný životopis; 

d) kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; 

e) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (vzor vyhlásenia tvorí prílohu č. 3 
tejto výzvy);  

f) čestné vyhlásenie, že nevykonáva funkciu podľa § 5 ods. 5 a 6 zákona (Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná 
aj s členstvom v rade, dozornej komisii a v odbornej komisii), ani činnosť podľa § 9 zákona č. 552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, alebo čestné vyhlásenie, že túto 
funkciu alebo činnosť prestane vykonávať do 30 dní od zvolenia (vzor vyhlásenia tvorí prílohu č. 3 tejto 
výzvy); 

g) čestné vyhlásenie o splnení podmienky najmenej päťročnej odbornej praxe v oblasti riadenia s uvede-
ním osoby, u ktorej túto prax vykonával a o splnení podmienky najmenej päťročnej odbornej praxe v 
oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu s uvedením osoby, 
u ktorej túto prax vykonával (vzor vyhlásenia tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy). 

 
Na prihlášku, ktorá nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti a prílohy a / alebo ktorá bude doručená po 
určenom termíne, rada nebude prihliadať.  

Kandidáti, ktorí spĺňajú zákonné podmienky na zvolenie a podali úplnú prihlášku v určenom termíne, budú po-
zvaní na verejné vypočutie na zasadnutí rady. 
 
 



Príloha č. 1 k výzve na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia 

 

Písomný súhlas kandidáta/kandidátky  
so spracovaním osobných údajov a zverejnením mena 

v procese voľby na funkciu riaditeľa/riaditeľky 

Ja, (meno, priezvisko)..........................................................................................................................., 

narodený/á (dátum) ............................................................................................................................., 

bytom......................................................................................................................................................, 

 

súhlasím, aby Fond na podporu umenia, so sídlom Cukrová 14, 81108 Bratislava, spracoval a uchovával 

všetky moje osobné údaje uvedené v Prihláške na kandidáta/kandidátku na funkciu riaditeľa/riaditeľky 

Fondu na podporu umenia, ktorej je tento písomný súhlas prílohou, a to v súlade so zákonom č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zároveň súhlasím so zverejnením mena a priezviska v procese voľby na funkciu riaditeľa/riaditeľky. 

Beriem na vedomie, že o podrobnostiach spracovania mojich osobných údajov sa môžem obozná-

miť na webovom sídle Fondu na podporu umenia na adrese: https://podpora.fpu.sk/registration/in-

formacna-povinnost 

 

 

 

 

 

Miesto podpisu         Dátum podpisu     Titul, meno a priezvisko kandidáta/kandidátky Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://podpora.fpu.sk/registration/informacna-povinnost
https://podpora.fpu.sk/registration/informacna-povinnost


 

Príloha č. 2 k výzve na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia 

 

OBSAH A ROZSAH PROJEKTU RIADENIA A ROZVOJA  FONDU NA PODPORU UMENIA 

I. OBSAH  

1. Zhodnotenie a analýza doterajšieho fungovania, hospodárenia, riadenia a organizačno-technic-

kého zabezpečenia kancelárie Fondu na podporu umenia. 

2. Návrh fungovania, hospodárenia, riadenia a organizačno-technického zabezpečenia kancelárie 

FPU na nasledujúce 4 roky. 

3. Analýza a zhodnotenie doterajšej podpornej činnosti Fondu na podporu umenia. 

4. Návrh priorít a zamerania podpornej činnosti Fondu na nasledujúce 4 roky. 

5. Návrh na úpravy a legislatívne zmeny, ktoré by zlepšili a zefektívnili fungovanie Fondu na podporu 

umenia. 

II. ZÁKLADNÝ ROZSAH A FORMA  

1. Kandidát/kandidátka odovzdáva projekt v dvoch tlačených rovnopisoch aj v elektronickej podobe 

na dátovom nosiči.  

2. Kandidát/kandidátka na titulnej strane uvedie názov „Projekt riadenia a rozvoja Fondu na podporu 

umenia“, dátum vypracovania projektu a svoje meno s titulmi a vlastnoručný podpis. 

3. Projekt sa skladá z úvodu, v ktorom kandidát/kandidátka stručne predstaví seba a predkladaný 

projekt, obsahu, hlavnej časti, ktorá je členená na kapitoly podľa bodu I, a záveru, v ktorom kan-

didát/kandidátka stručne zhrnie základné tézy riadenia a rozvoja fondu.  

4. Text sa vyhotovuje v rozsahu najviac 15 číslovaných normostrán (úvodná strana, úvod, obsah a 

prílohy sa nezapočítavajú do číslovania). Projekt sa predkladá zviazaný tak, aby ho nebolo možné 

rozobrať. 

 

  



Príloha č. 3 k výzve na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia 

 

Čestné vyhlásenie 
Kandidáta/kandidátky na funkciu riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu 

umenia 
 

Podpísaný kandidát/kandidátka na 
riaditeľa/riaditeľku ........................................................ 

trvalé bydlisko ........................................................ 

štátny občan/občianka ........................................................ 
 

č e s t n e   v y h l a s u j e m,  že 

moja spôsobilosť na právne úkony nie je nijak obmedzená, 

nevykonávam funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa Fondu na podporu umenia 

podľa § 5 ods. 5 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení 

zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo činnosti podľa § 

9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

a 

nevykonávam funkcie v politickej strane alebo v politickom hnutí, nevystupujem v ich mene 

a ani nepôsobím v ich prospech, 

alebo 

dané funkcie alebo činnosti prestanem vykonávať do 30 dní od môjho zvolenia. 

 
 

V ..................................... dňa .................... 2023  
 
 
 
 

.................................................................... 
podpis kandidáta/kandidátky 

 

  



Príloha č. 4 k výzve na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia 

 

Čestné vyhlásenie 
Kandidáta/kandidátky na riaditeľa/riaditeľku Fondu na podporu umenia 

 
Podpísaný kandidát/kandidátka  

na funkciu riaditeľa/riaditeľky ........................................................ 

trvalé bydlisko ........................................................ 

štátny občan/občianka ........................................................ 
 
 

č e s t n e   v y h l a s u j e m,  že 
 

mám najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti riadenia, ktorú som vykonával/a u 

............................................................................................................................. ...

................................................................................................................................ 
(meno a IČO /ak bolo pridelené/ osoby, u ktorej kandidát/kandidátka vykonával/a riadiacu prax) 

 
 

a mám najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho prie-
myslu, ktorú som vykonával/a u 

............................................................................................................................. ...

................................................................................................................................ 
(meno a IČO /ak bolo pridelené/ osoby, u ktorej kandidát/kandidátka vykonával/a odbornú prax v oblasti ume-

nia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu). 
 
 

V ..................................... dňa .................... 2023  
 
 
 
 

.................................................................... 
podpis kandidáta/kandidátky 

 

 


