
Termíny na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného 

fondu v 1. polroku 2012 

Ako sa uchádzať o tvorivé podpory 
a) fond zverejní termíny na podávanie žiadostí na svojej webovej stránke, 

b) tlačivá žiadostí si môžete stiahnuť z webovej stránky fondu, 

c) pred vyplnením žiadosti si prečítajte 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, 

e) žiadosti je možné predložiť len v tlačenej verzii, faxom ani e-mailom žiadosti neprijímame, 

f) žiadosť predložte v 1 exemplári, 

g) žiadosť musí byť k dátumu podania úplná. Na neúplné žiadosti a žiadosti doručené po 

termíne určenom na predkladanie žiadostí fond neprihliada, 

h) osobou oprávnenou vrátiť žiadateľovi žiadosť je riaditeľ Hudobného fondu. 

Informácie 
Fondová starostlivosť, číslo telefónu: (02) 5920 7407, e-mail: zolyomiova@hf.sk 

Neprehliadnite! 

Pri doručení žiadosti poštou nerozhoduje pečiatka pošty s dátumom odoslania, žiadosť musí 

byť najneskôr v deň stanovený ako posledný deň odovzdania žiadosti doručená do 

Hudobného fondu. Doručená žiadosť musí byť úplná, musí obsahovať požadovaným 

spôsobom vyplnený formulár žiadosti, vrátane všetkých požadovaných príloh. Tlačivá 

žiadostí sú v platnosti od 17.03.2011. 

Aktuálne rozhodnutia Rady Hudobného fondu o 

žiadostiach Hudobný fond zverejňuje na stránke 

Rozhodnutia Rady o žiadostiach po ukončení 

hodnotiaceho procesu. 

Forma 

podpory 
Posledný deň odovzdania žiadosti 

 

 

Prémie za hudobné diela vysokej umeleckej 

hodnoty v oblasti vážnej hudby 
19.04.2012   

 

Prémie v oblasti populárnej hudby, džezu a 

ostatných žánrov populárnej hudby 

11.01.2012, 08.02.2012, 07.03.2012, 

11.04.2012, 09.05.2012, 06.06.2012  

 

 

Prémie za interpretačné výkony vysokej umeleckej 

hodnoty v oblasti vážnej hudby, realizované od 

16.04.2011 do 17.04.2012 

19.04.2012   

 Ceny Hudobného fondu na súťažiach 11.01.2012, 08.02.2012, 07.03.2012,  

http://www.hf.sk/src/index.php?pgid=45
http://www.hf.sk/src/index.php?pgid=115
http://www.hf.sk/src/index.php?pgid=40
http://www.hf.sk/src/index.php?pgid=173


11.04.2012, 09.05.2012, 06.06.2012  

 

Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a 

interpretácie 

11.01.2012, 08.02.2012, 07.03.2012, 

11.04.2012, 09.05.2012, 06.06.2012  

 

 Štipendiá na tvorivé aktivity 

11.01.2012, 08.02.2012, 07.03.2012, 

11.04.2012, 09.05.2012, 06.06.2012 

Posledný deň odovzdania žiadostí na 

kurzy v júli a auguste: 06.06.2012.  

 

 

Granty na projekty, ktoré sa začnú realizovať 

01.07.2012 a nie neskôr ako 31.12.2012 
27.04.2012   

 

Príspevky na výrobu profilového CD slovenských 

koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby 
19.04.2012   

 

 


