
Termíny na predkladanie žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného 
fondu v 1. polroku 2014 

Rada Hudobného fondu upravila Zásady podpornej činnosti s účinnosťou od 17.04.2014 

V zmysle úpravy Článok II. Formy podpornej činnosti Ceny Hudobného fondu na súťažiach bod č. 21. znie takto: „Rada môže schváliť udelenie 

ceny Hudobného fondu na súťaži (ďalej len "cena"), ktorú organizuje právnická osoba alebo živnostník (ďalej len „žiadateľ"). Žiadosť o udelenie 

ceny je potrebné doručiť Hudobnému fondu najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže." 

IBAN 

Na žiadostiach uvádzajte číslo účtu žiadateľa vo formáte IBAN. Číslo vášho účtu v tvare IBAN je uvedené v papierovom aj elektronickom výpise z 

účtu. 

Na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska má IBAN v Slovenskej republike vždy 24 znakov. V elektronickej forme sa IBAN skladá z 24 

alfanumerických znakov bez medzier. V písomnej forme sa IBAN skladá z 24 alfanumerických znakov rozdelených do skupín po štyri znaky 

oddelených medzerou. 

Ako sa uchádzať o tvorivé podpory 

a) fond zverejní termíny na podávanie žiadostí na svojej webovej stránke,  

b) tlačivá žiadostí platné od 01.02.2014 si možno stiahnuť z webovej stránky fondu, 

c) pred vyplnením žiadosti je potrebné si prečítať Zásady podpornej činnosti, 

d) vyplnený formulár žiadosti, vrátane všetkých požadovaných príloh, treba doručiť poštou alebo osobne na adresu: Hudobný fond, Medená 29, 

811 02 Bratislava, najneskôr v deň, ktorý je určený na predkladanie žiadostí. Pri doručení žiadosti poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky 

(účinnosť od 13.06.2012), 

e) žiadosť je možné predložiť len v tlačenej verzii (žiadosti doručené faxom alebo e-mailom fond neprijíma), 

f) žiadosť je potrebné predložiť v 1 vyhotovení, 

h) žiadosť musí byť k dátumu podania úplná; na neúplné žiadosti a žiadosti doručené po termíne určenom na predkladanie žiadostí fond 

neprihliada, 

i) osobou oprávnenou vrátiť žiadateľovi predloženú žiadosť, ktorá nespĺňa kritériá na podávanie žiadostí uvedené v bode 9. Článku 1 týchto Zásad 

podpornej činnosti je riaditeľ. 

 Rozhodnutia Rady Hudobného fondu o žiadostiach Hudobný fond zverejňuje na stránke Rozhodnutia Rady o žiadostiach po ukončení 

hodnotiaceho procesu. 

 Uznesenia Rady o udelení podpory oznamuje predseda Rady písomne. 

 Informácie súvisiace s predkladaním žiadostí (02) 5920 7407, zolyomiova@hf.sk 

    

 
Forma podpory Posledný deň odovzdania žiadosti 

 

 

Prémie za hudobné diela vysokej umeleckej hodnoty v oblasti vážnej 

hudby 

30.04.2014   

 

Prémie v oblasti populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej 

hudby 

08.01.2014, 05.02.2014, 05.03.2014, 02.04.2014, 

07.05.2014, 04.06.2014  

 

 

Prémie za interpretačné výkony vysokej umeleckej hodnoty v oblasti 

vážnej hudby, realizované od 17.04.2013 do 25.03.2014 

26.03.2014   

 

Ceny Hudobného fondu na súťažiach. NEPREHLIADNITE: žiadosť o 

udelenie ceny je potrebné doručiť Hudobnému fondu najneskôr 4 mesiace 

pred termínom konania súťaže. 

08.01.2014, 05.02.2014, 05.03.2014, 02.04.2014, 

07.05.2014, 04.06.2014  

 

http://hf.sk/src/index.php?pgid=115
http://hf.sk/src/index.php?pgid=40


 Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie 

08.01.2014, 05.02.2014, 05.03.2014, 02.04.2014, 

07.05.2014, 04.06.2014  

 

 

Štipendiá na tvorivé aktivity. NEPREHLIADNITE: posledný deň 

odovzdania žiadostí na kurzy v júli a auguste je 04.06.2014 

08.01.2014, 05.02.2014, 05.03.2014, 02.04.2014, 

07.05.2014, 04.06.2014  

 

 

Granty na projekty, ktoré sa začnú realizovať v období od 01.07.2014 do 

31.12.2014 

30.04.2014   

 

Príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v 

oblasti vážnej hudby 

26.03.2014   

 


