
Často kladené otázky v súvislosti so Správou o využití Mimoriadneho štipendia 
(ďalej iba Správa) Hudobného fondu (HF).

1. Otázka: Aké prílohy mám priložiť k správe o využití mimoriadneho štipendia na 
skomponovanie skladby/skladieb?

Odpoveď: V prípade správy o využití štipendia na skomponovanie skladby/skladieb je 
povinnou prílohou správy:

a) partitúra skomponovanej skladby/skladieb (originál, resp. jej/ich kópia, alebo 
fotokópia) a 

b) doklad tom, že skladba/skladby bola/boli verejne predvedená/predvedené, alebo 
doklad o rokovaniach ohľadom jej/ich verejného predvedenia (napr. e mailová 
komunikácia s dramaturgom, alebo umeleckým vedúcim hudobného telesa).

2. Otázka: Môžem namiesto partitúr k dielam poslať zjednodušený notový záznam skladieb a
zvukové ukážky?

Odpoveď: Alternatívne k partitúram bude HF akceptovať aj zvukový záznam, ideálne vo 
formáte .mp3 , 128kbps (aby súbory neboli príliš veľké), spolu s tzv. lead sheetom, alebo inou
skicou (informatívnym zápisom) skladby.

3  . Otázka: Dostal som Mimoriadne štipendium na skomponovanie skladieb. Môžem ako 
prílohu k Správe poslať e mailom partitúry skladieb?

Odpoveď: Postačujú partitúry v .pdf formáte poslané mailom.

4. Otázka: Aké prílohy mám priložiť k správe o využití mimoriadneho štipendia na 
naštudovanie koncertného repertoáru?

Odpoveď:
V prípade správy o využití štipendia na naštudovanie koncertného repertoáru je povinnou 
prílohou správy – doklad o tom, že naštudovaný repertoár 

 bol sprístupnený verejnosti – teda treba predložiť oficiálny program podujatia (tlačená 
alebo digitálna verzia priložená do mailu), alebo

 bol zaznamenaný na zvukový alebo zvukovoobrazový nosič - teda treba predložiť 
nosič, na ktorom bol repertoár zaznamenaný (fyzický nosič CD, DVD alebo digitálna 
verzia priložená do mailu), alebo

 bol zverejnený na internete alebo verejnej sociálne sieti, napr. na youtube kanáli - teda
treba urobiť screenshot obrazovky a tento zahrnúť do správy spolu s linkom; takýto 
link by mal byť prístupný minimálne do konca roka 2021 (t.j. nestiahnuť video z webu
skôr).



5.   O  tázka: Skomponované skladby/nacvičený repertoár chcem zverejniť na svojom youtube 
kanáli. Akým spôsobom mám uviesť podporu HF?

Odpoveď: Zverejnenie na youtube kanáli (alebo iným spôsobom na internete) je jednou z 
možností, ktoré HF v Správe akceptuje. Podporu HF možno uviesť buď slovne (priamo vo 
videu) alebo adekvátnym textom k videu "S finančným príspevkom Hudobného fondu" alebo 
podobným (napr. "Skladba vznikla s finančným príspevkom Hudobného fondu", "Repertoár 
bol naštudovaný s finančným príspevkom Hudobného fondu"). Zverejnenie loga HF vo 
všeobecnosti je vítané ale nie je nevyhnutné (v niektorých prípadoch to technicky ani nie je 
možné). V prípade zverejnenia na internete HF odporúča urobiť tzv. screenshot obrazovky a 
tento zahrnúť do správy spolu s linkom.

6.     Otázka:  Je nevyhnutné v prípade zverejnenia na internete k Správe priložiť aj kompletný 
záznam zo zverejneného diela/diel, resp. kompletný záznam naštudovaného repertoáru?

Odpoveď: Alternatívne k predloženiu záznamu HF bude akceptovať tzv. screenshot 
obrazovky s uvedením linku na záznam. V takomto prípade (t.j. keď nie je predložený 
záznam) však predmetný link musí byť funkčný, t.j. záznam musí  byť prístupný, minimálne 
do 31.12.2021 (t.j. záznam nesmie byť stiahnutý z internetu skôr). V prípade, ak záznam bude
z internetu stiahnutý skôr, je potrebné HF doručiť (fyzickú) kópiu záznamu.

7. Otázka: Je potrebné naštudovaný repertoár uviesť spamäti alebo je možné ho uviesť z nôt?

Odpoveď: Nie je potrebné repertoár uviesť spamäti. Možno hrať/spievať z nôt.

8. Otázka: Môžem poslať Hudobnému fondu správu o využití mimoriadneho štipendia 
s prílohami poštou?

Odpoveď: Áno, ale len ako DOPORUČENÚ listovú zásielku.

9. Otázka: Môžem odovzdať Hudobnému fondu správu o využití mimoriadneho štipendia 
s prílohami osobne?

Odpoveď: NIE, Hudobný fond je v súčasnosti z dôvodu pandémie COVID-19 pre verejnosť 
uzatvorený.


