Inštrukcie pre žiadateľov
o zápis do evidencie profesionálnych umelcov
(verzia 1/ 02.01.2016)
Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) je zriadený zákonom 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 neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ako verejnoprávna inštitúcia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Podľa §25b zákona fond vedie evidenciu profesionálnych umelcov v slobodnom povolaní, ktorí pôsobia v niektorej z oblastí umenia, a to
literatúra, výtvarné umenie, hudobné umenie, divadelné umenie, hudobno-dramatické umenie, tanečné
umenie, audiovizuálne umenie, alebo iná forma umenia. Evidencia profesionálnych umelcov je verejný
zoznam, ktorý sa zverejňuje na webovom sídle fondu.
Inštrukcie pre žiadateľa o zápis do evidencie profesionálnych umelcov (ďalej len „inštrukcie”) obsahujú
praktické informácie o postupoch pri predkladaní žiadostí o zápis do evidencie profesionálnych umelcov
(ďalej len „žiadosť o evidenciu“), posúdení žiadosti príslušnou odbornou komisiou, vydaní stanoviska
riaditeľa, zápise do evidencie profesionálnych umelcov a pri vydaní preukazu profesionálneho umelca.
Inštrukcie vydáva kancelária fondu ako aplikáciu príslušných ustanovení zákona do administratívnej praxe pri evidencii profesionálnych umelcov.

Žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov
Podľa § 25b ods. 2 zákona žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov môže podať písomne
žiadateľ – fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky podľa § 25a písm. a) a b):
a) vykonáva umeleckú činnosť v slobodnom povolaní alebo popri zamestnaní,
b) spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady alebo preukázateľne dosahuje umelecké výsledky.
Podľa § 25c zákona žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov, ktorej formulár je zverejnený
na webovom sídle fondu, obsahuje tieto údaje o žiadateľovi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

meno a priezvisko,
dátum a miesto narodenia,
adresu trvalého pobytu,
dosiahnuté vzdelanie,
oblasť umenia, v ktorej pôsobí a chce pôsobiť ako profesionálny umelec,
stručný popis jeho doterajšej umeleckej praxe.

Povinnými prílohami žiadosti o evidenciu sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 25a
písm. a) a b) zákona a čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky údaje uvedené v jeho žiadosti sú úplné, presné a pravdivé. V prípade, ak žiadateľ spĺňa kvalifikačné predpoklady (A) určené v §25d zákona,
vyplní formulár žiadosti typu A, ku ktorej priloží príslušné prílohy. Ak žiadateľ nespĺňa určené kvalifikačne
predpoklady a svoju žiadosť dokladá preukázateľne dosahovanými umeleckými výsledkami (B), vyplní
formulár žiadosti typu B, ku ktorej je povinný priložiť prílohy preukazujúce dosiahnutie umeleckých výsledkov.

A. Žiadateľ spĺňajúci určené kvalifikačné predpoklady je povinný predložiť k žiadosti nasledujúce prílohy:
1) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že vykonáva umeleckú činnosť v slobodnom povolaní alebo
popri zamestnaní,
2) doklady preukazujúce splnenie požadovaných kvalifikačných predpokladov, ktorými sú podľa
§ 25d ods. 1 dosiahnutie:
a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolského vzdelania druhého
stupňa v študijnom odbore z podskupiny študijných odborov umenie, v ktorom umelec
vykonáva umeleckú činnosť alebo
b) stredného odborného vzdelania, úplného stredného odborného vzdelania alebo vyššieho odborného vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania umeleckej činnosti, v ktorom
umelec vykonáva umeleckú činnosť.
Žiadateľ preukazuje tieto kvalifikačné predpoklady predložením overených kópií dokladov
o dosiahnutom vzdelaní v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom odbore vzdelávania
umeleckej činnosti.
B. Žiadateľ nespĺňajúci určené kvalifikačné predpoklady je povinný predložiť k žiadosti nasledujúce prílohy:
1) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že vykonáva umeleckú činnosť v slobodnom povolaní alebo
popri zamestnaní,
2) doklady preukazujúce dosahovanie umeleckých výsledkov. Dosiahnutie umeleckých výsledkov
sa potvrdzuje odporúčaním odbornej komisie po posúdení, či žiadateľ spĺňa aspoň jednu z týchto
podmienok:
a) preukáže výsledky tvorivej umeleckej činnosti,
b) preukáže zverejnenie výsledkov tvorivej umeleckej činnosti.
Pre účely posúdenia toho, či žiadateľ dosahuje umelecké výsledky, žiadateľ prikladá k žiadosti
o evidenciu (formulár typu B) aj podrobný súpis svojej tvorivej umeleckej činnosti, informácie
o zverejnení výsledkov svojej tvorivej umeleckej činnosti a reprezentatívny výber realizovaných
a/alebo zverejnených výsledkov umeleckej činnosti. Uvedené položky žiadateľ predkladá
v elektronickej podobe na CD nosiči alebo na inom pamäťovom médiu.
Ak žiadateľ spĺňa aspoň jednu z uvedených podmienok, tak je povinný podľa § 25e zákona súčasne preukázať, že spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok, a to:
a) uznanie za umelca rešpektovanou inštitúciou v danom odbore umeleckej činnosti, ktorej
zriaďovateľom je ministerstvo kultúry alebo vyšší územný celok,
b) vystavovanie v galérii alebo múzeu,
c) vystavovanie v zahraničnej galérii alebo v zahraničnom múzeu,
d) vykonávanie divadelnej činnosti alebo hudobnej činnosti v divadle alebo v hudobnej inštitúcii,
e) akceptovanie komorou prijatím za člena, ak komora v danom odbore umeleckej činnosti
existuje,
f) akceptovanie reprezentatívnym združením profesionálnych umelcov,

g) akceptovanie organizátorom alebo porotou výberového alebo prestížneho umeleckého
podujatia alebo súťaže,
h) získanie ocenenia na národnom festivale, súťaži alebo inom obdobnom umeleckom
podujatí,
i) získanie ocenenia z medzinárodnej súťaže,
j) predloženie kladného odborného posudku renomovaného odborníka pre danú oblasť
umenia.

Predkladanie žiadosti o evidenciu
Žiadateľ predkladá fondu vytlačenú a podpísanú žiadosť o evidenciu vrátane povinných príloh a kópie
potvrdenia o úhrade administratívneho poplatku v sume 30 €. Poplatok je potrebné uhradiť na bankový
účet fondu SK51 8180 0000 0070 0055 0370, variabilný symbol 2016201601. Do správy pre prijímateľa je
pri úhrade poplatku potrebné uviesť priezvisko a meno žiadateľa v tvare „priezvisko meno“. Úplnú žiadosť o evidenciu žiadateľ posiela v zalepenej obálke s uvedením mena a priezviska odosielateľa a s vyznačením „evidencia profesionálnych umelcov“. Žiadosť o evidenciu žiadateľ môže doručiť fondu poštou,
kuriérom alebo osobne na adresu fondu:
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08 Bratislava
V prípade osobného podania žiadateľ môže doručiť žiadosť do kancelárie fondu v úradných hodinách
zverejnených na webovom sídle fondu. Po doručení žiadosti o evidenciu kancelária fondu skontroluje, či
je žiadosť úplná. Ak je žiadosť neúplná, kancelária písomne vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti v lehote
30 dní odo dňa doručenia výzvy žiadateľovi. Ak žiadateľ v určenej lehote žiadosť o evidenciu nedoplní,
fond na takúto žiadosť ďalej neprihliada. V prípade nejasností možno kontaktovať kanceláriu na adrese:
umelec@fpu.sk

Posúdenie a vybavenie žiadostí
Kancelária predkladá úplné žiadosti o evidenciu príslušnej odbornej komisii, ktorej členov vymenúva
Rada fondu na návrh riaditeľa fondu. Odborná komisia posudzuje žiadosti najmenej raz za 6 mesiacov.
Podľa § 17 ods. 10 zákona, odborné komisie posudzujú žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych
umelcov a pripravujú k nej stanovisko pre riaditeľa. Ak odborná komisia po posúdení žiadosti odporučí
žiadateľa zapísať do evidencie profesionálnych umelcov, riaditeľ k takejto žiadosti vydá súhlasné stanovisko. Po súhlasnom stanovisku riaditeľa kancelária zapíše žiadateľa do evidencie profesionálnych umelcov
a vydá profesionálnemu umelcovi preukaz. Ak odborná komisia po posúdení dosiahnutia umeleckých
výsledkov neodporučí žiadateľa zapísať do evidencie profesionálnych umelcov, riaditeľ k takejto žiadosti
vydá zamietavé stanovisko. V prípade odmietnutia zápisu do evidencie profesionálnych umelcov kancelária túto informáciu žiadateľovi oznámi písomne. Žiadateľ môže podať novú žiadosť najskôr po uplynutí
12 mesiacov od jej odmietnutia.
Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.
Riaditeľ Fondu na podporu umenia

Žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov
Typ A
Meno:
Priezvisko:
Miesto narodenia:
Adresa trvalého pobytu:

Tituly:

Dátum narodenia:
Ulica:
Číslo:
Obec:
PSČ:
Štát:
Korešpondenčná adresa Ulica:
Číslo:
(ak je iná ako adresa
Obec:
PSČ:
trvalého bydliska):
Štát:
Najvyššie dosiahnuté
názov inštitúcie:
vzdelanie:
adresa inštitúcie:
študijný/učebný odbor:
rok absolvovania:
Oblasť umenia, v ktorej pôsobíte (vyberte z možností: literatúra, výtvarné umenie, hudobné umenie, divadelné
umenie, hudobno-dramatické umenie, tanečné umenie, audiovizuálne umenie, iná forma umenia):
Popis doterajšej umeleckej činnosti (max. 2000 znakov):

Čestné vyhlásenie:
Povinné prílohy:

Miesto podpisu

Čestne vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že všetky informácie obsiahnuté v
tomto formulári a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne.
1. čestné vyhlásenie žiadateľa o vykonávaní umeleckej činnosti v slobodnom povolaní
alebo popri zamestnaní
2. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní v príslušnom študijnom odbore
alebo učebnom odbore podľa § 25d zákona.
3. kópia dokladu o zaplatení administratívneho poplatku

Dátum podpisu

Titul, meno a priezvisko žiadateľa

Podpis

Príloha č.1 žiadosti typu A

Čestné vyhlásenie
žiadateľa o zápis do evidencie profesionálnych umelcov
podľa § 25b ods. 2 zákona č. 284/2014 Z. z.
o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ja, (meno, priezvisko) ..............................................................................................................................,
narodený/á (dátum) .....................................................................................................................................,
bytom.............................................................................................................................................................,
pre účely žiadosti o zápis do evidencie profesionálnych umelcov čestne vyhlasujem, že
a) vykonávam umeleckú činnosť v slobodnom povolaní alebo popri zamestnaní,
b) spĺňam požadované kvalifikačné predpoklady, a
c) uviedol/a som v žiadosti pravdivé, presné a úplné údaje a súhlasím s ich zverejnením
v evidencii profesionálnych umelcov.
Toto vyhlásenie sa predkladá Fondu na podporu umenia, ktorý vedie evidenciu profesionálnych umelcov
ako verejne prístupnú evidenciu podľa § 25b zákona č. 284/2014 Z. z. o o Fonde na podporu umenia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zároveň súhlasím, aby Fond na podporu umenia, so sídlom Cukrová 14, 81108 Bratislava, spravoval,
spracoval a uchovával všetky moje osobné údaje uvedené v žiadosti o zápis do evidencie profesionálnych umelcov, ktorého je tento písomný súhlas prílohou, a to v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Miesto podpisu

Dátum podpisu

Titul, meno a priezvisko žiadateľa

Podpis

Žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov
Typ B
Meno:
Priezvisko:
Miesto narodenia:
Adresa trvalého pobytu:

Tituly:

Dátum narodenia:
Ulica:
Číslo:
Obec:
PSČ:
Štát:
Korešpondenčná adresa Ulica:
Číslo:
(ak je iná ako adresa
Obec:
PSČ:
trvalého bydliska):
Štát:
Najvyššie dosiahnuté
názov inštitúcie:
vzdelanie:
adresa inštitúcie:
študijný/učebný odbor:
rok absolvovania:
Oblasť umenia, v ktorej pôsobíte (vyberte z možností: literatúra, výtvarné umenie, hudobné umenie, divadelné
umenie, hudobno-dramatické umenie, tanečné umenie, audiovizuálne umenie, iná forma umenia):
Popis doterajšej umeleckej činnosti (max. 2000 znakov):

Čestné vyhlásenie:
Povinné prílohy:

Miesto podpisu

Čestne vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že všetky informácie obsiahnuté v
tomto formulári a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne.
1. čestné vyhlásenie žiadateľa o vykonávaní umeleckej činnosti v slobodnom povolaní
alebo popri zamestnaní
2. CD alebo pamäťové médium, na ktorom je uložený podrobný súpis tvorivej umeleckej
činnosti, informácie o zverejnení výsledkov tvorivej umeleckej činnosti a reprezentatívny výber realizovaných a/alebo zverejnených výsledkov umeleckej činnosti
3. doklad preukazujúci splnenie aspoň jednej podmienky podľa § 25e zákona
4. kópia dokladu o zaplatení administratívneho poplatku

Dátum podpisu

Titul, meno a priezvisko žiadateľa

Podpis

Príloha č.1 žiadosti typu B

Čestné vyhlásenie
žiadateľa o zápis do evidencie profesionálnych umelcov
podľa § 25b ods. 2 zákona č. 284/2014 Z. z.
o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ja, (meno, priezvisko) ..............................................................................................................................,
narodený/á (dátum) .....................................................................................................................................,
bytom.............................................................................................................................................................,
pre účely žiadosti o zápis do evidencie profesionálnych umelcov čestne vyhlasujem, že
a) vykonávam umeleckú činnosť v slobodnom povolaní alebo popri zamestnaní,
b) preukázateľne dosahujem umelecké výsledky, a
c) uviedol/a som v žiadosti pravdivé, presné a úplné údaje a súhlasím s ich zverejnením
v evidencii profesionálnych umelcov.
Toto vyhlásenie sa predkladá Fondu na podporu umenia, ktorý vedie evidenciu profesionálnych umelcov
ako verejne prístupnú evidenciu podľa § 25b zákona č. 284/2014 Z. z. o o Fonde na podporu umenia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zároveň súhlasím, aby Fond na podporu umenia, so sídlom Cukrová 14, 81108 Bratislava, spravoval,
spracoval a uchovával všetky moje osobné údaje uvedené v žiadosti o zápis do evidencie profesionálnych umelcov, ktorého je tento písomný súhlas prílohou, a to v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Miesto podpisu

Dátum podpisu

Titul, meno a priezvisko žiadateľa

Podpis

