Pokyny na podávanie projektov z Fondu na podporu tvorivej, publikačnej, pedagogickej
činnosti pedagógov a študentov AU
3FaU – Výzva č. 1/2021 zverejnená 3. mája 2021

Realizácia projektov od 1. októbra 2021 do 31.12.2022

Na základe Pokynov Fondu na podporu tvorivej, publikačnej, pedagogickej činnosti pedagógov a študentov AU
sa vyhlasujú k jednotlivým programom nasledovné Pokyny:
Pre rok 2021 boli na jednotlivé programy vyčlenené finančné prostriedky vo výške:
a) Program 01 podpora publikačnej a umeleckej činnosti garantov v akreditačnom procese habilitačného
a inauguračného konania – 20 000€
b) Program 02 podpora publikačnej a umeleckej činnosti pedagógov a garantov v akreditačnom procese pre
1.- 3. stupeň s prioritou medzinárodných projektov – 20 000€
c) Program 03 podpora pedagogickej a študentskej umeleckej intrainštitucionálnej spolupráce – 5 000€
Predkladanie projektov
Riešitelia zasielajú svoje projekty v elektronickej verzii vo formáte PDF mailom na adresu sekretariátu
prorektora pre umenie marta.holecyova@aku.sk. Vytlačenú a podpísanú verziu žiadostí je potrebné doručiť
poštou alebo osobne na sekretariát prorektora pre umenie, kde budú žiadosti následne zaregistrované. Vzor
formuláru je prílohou Pokynov.
Žiadateľ o projektovú podporu vyplní formulár zverejnený na webových stránkach AU a príslušných fakultách
v sekcii Umenie a veda. Projekty sa podávajú na predpísanom formulári, v slovenskom jazyku s vyznačením
Programu, v ktorom sa projekt bude realizovať.
Hlavné zásady
Výzvy na projekty sa môže zúčastniť len zamestnanec (ďalej riešiteľ) alebo kolektív zamestnancov na plný
pracovný úväzok na AU.

Výzvy na projekty sa môže zúčastniť len študent (ďalej riešiteľ) alebo kolektív študentov AU.
V prípade kolektívu je potrebné, aby bol určený zodpovedný riešiteľ projektu.
Riešitelia projektu sú povinní dodržiavať finančnú disciplínu a hospodárne nakladanie s pridelenými
finančnými prostriedkami. Používať tieto prostriedky výlučne na určený účel. S finančnými prostriedkami
nakladať v zmysle oprávnených položiek na financovanie projektu a dodržiavať podmienky pri vyúčtovaní
projektu podľa „Príručky a pokynov k vyúčtovaniu nákladov pri realizácii grantových projektov AU“., ktorá je
súčasťou formuláru.
Koordinátor interného grantového systému a tajomníčka fakulty sa spolupodieľa a koordinuje všetky aktivity
súvisiace s realizáciou projektov.
Celkové výsledky podaných projektov zverejňuje prorektor pre umenie, tvorivú činnosť, habilitačné
a inauguračné konanie Akadémie umení v Banskej Bystrici, na základe podkladov predložených odbornými
komisiami prostredníctvom webového portálu Akadémie umení.
Povinnosťou zodpovedného riešiteľa projektu je predkladať Záverečnú správu projektu a v prípade viacročných
projektov Priebežnú správu o riešení projektu.
Riešiteľské programy
Fond na podporu tvorivej, publikačnej, pedagogickej činnosti pedagógov a študentov AU podporuje 3 typy
programov:
→ Program 01 podpora publikačnej a umeleckej činnosti garantov v akreditačnom procese habilitačného
a inauguračného konania
→ Program 02 podpora publikačnej a umeleckej činnosti pedagógov a garantov v akreditačnom procese
pre 1.- 3. stupeň s prioritou medzinárodných projektov
→ Program 03 podpora pedagogickej a študentskej umeleckej intrainštitucionálnej spolupráce.
Podmienky projektov
Projekty musia mať jasne formulovaný cieľ projektu, jeho prínos pre rozvoj vedy a techniky a vzdelávania,
projektové výstupy a ďalšie prezentácie a popularizácie výsledkov riešenia projektov. Žiadateľ je povinný jasne
definovať predpokladaný individuálny (riešiteľský kolektív alebo individuálny žiadateľ) a spoločenský impakt,
cieľové skupiny ako aj na prínos pre rozvoj poskytovateľa dotácie (školy). Rozpočet s komentárom
k jednotlivým položkám projektu musí byť jasne a vecne formulovaný.
V publikovaných štúdiách, CD/DVD nosičoch a iných realizovaných umeleckých výstupoch podporených
FNPUČ, musí byť uvedené: „Projekt a jeho výstupy boli podporené z inštitucionálnych zdrojov na podporu rozvoja
umeleckej/vedeckej (publikačnej) činnosti AU“ spolu s uvedením čísla projektu a rokom riešenia.

Projekty v Programe 01
Podpora je určená pre:

Projekty, v ktorých je možné žiadať o príspevok na náklady spojené s udržaním kvality výstupov osôb
zodpovedných za kvalitu a rozvoj habilitačného a inauguračného konania (filmové predstavenie, filmová
produkcia, účasť na filmovom festivale, organizácia filmového festivalu – filmovej produkcie, náklady
spojené s tvorbou a realizáciou hudobného diela, realizáciou koncertu, nahrávania profilového CD,
prípravy a realizáciou výstavy a pod. ).
Optimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt je 4 500€
Termín podania výzva č. 1/2021: 6. september 2021

Projekty v Programe 02
Podpora je určená pre:
→ projekty umeleckého charakteru, ktorého výstupom je verejná umelecká produkcia (koncert,
výstava, divadelné predstavenie,) ktoré majú medzinárodný, minimálne však špičkový národný
význam, alebo CD/ DVD nosič, alebo
→ projekty vedeckého charakteru, ktorých výstupom je publikácia vo forme odbornej monografie
→ projekty vzdelávacieho charakteru s medzinárodným významom (workshop, tvorivé dielne,)
cieľom ktorých je rozšírenie bežných vzdelávacích aktivít riešiteľa a majú medzinárodný
charakter.
→
→
→
→
→
→
→

Typické položky projektu
cestovné náklady na realizáciu zahraničnej alebo domácej cesty súvisiacej s realizáciou projektu,
príspevok na konferenčné poplatky na domácich / zahraničných konferenciách,
propagačné materiály,
výroba zvukového a multimediálneho nosiča,
náklady spojené s prípravou a realizáciou projektu,
autorské honoráre.

Termín podania výzva č. 1/2021: 6. septembra 2021
Optimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt je 3 000€

Projekty v Programe 03
Podpora je určená pre:
Projekty cieľom ktorých je prispievať k rozvoju vzájomnej spolupráce jednotlivých odborov Akadémie
umení na medzi-fakultnej úrovni. Rozšírenie vzájomnej spolupráce na báze tvorivých aktivít smerujúcim
k vytvoreniu spoločného výstupu. Výsledkom podpory by mal byť spoločný projekt, dielo, publikácia,
koncert, predstavenie, workshop, seminár, rôzne typy podujatí, výstavy, inovatívne žánre umenia a pod.
Indikátorom projektu je spolupráca, prepojenie aktivít, vzájomná synergia, podpora implementácie
dosiahnutých výstupov.
Projekty musia byť riešené na úrovni medzifakultnej spolupráce. Projekt musí mať umelecký, vedecký
alebo spoločenský charakter.

Projektové aktivity musia mať podľa cieľového výstupu verejnú prezentáciu, uvedenie, distribúciu alebo
online prezentáciu.
Typické položky projektu
→ príspevok na konferenčné poplatky na domácich / zahraničných konferenciách,
→ Iné náklady spojené s realizáciou projektu a technicko - materiálnym zabezpečením projektu
dopredu odsúhlasené komisiou.
Termín podania výzva č. 1/2021: 6.september 2021
Optimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt je 1 000€
Hodnotiace komisie
Projekty jednotlivých programov Fond na podporu tvorivej, publikačnej, pedagogickej činnosti
pedagógov a študentov AU posudzujú hodnotiace komisie v zložení:
Program 01 podpora publikačnej a umeleckej činnosti garantov v akreditačnom procese habilitačného
a inauguračného konania
Komisia je 5 členná:
Predseda: prorektor pre umenie, tvorivú činnosť, habilitačné a inauguračné konanie Akadémie umení
v Banskej Bystrici.
Členovia komisie:
→ zástupca z každej fakulty min. vo funkcii docent,
→ rektor ako zástupca UaVR AU,
→ kvestor, ktorý nemá hlasovacie právo, je len poradným členom pri ekonomickom zhodnotení
projektov.
Program 02 podpora publikačnej a umeleckej činnosti pedagógov a garantov v akreditačnom procese pre 1.- 3. stupeň
s prioritou medzinárodných projektov
Komisia je 7 členná:
Predseda: prorektor pre umenie, tvorivú činnosť habilitačné a inauguračné konanie Akadémie umení
v Banskej Bystrici, ktorý je zároveň jej predsedom,
Členovia komisie:
→ prodekani pre umenie jednotlivých fakúlt,.
→ ďalší pedagogický zástupcovia z fakúlt (z každej fakulty jeden člen).
→ kvestor, ktorý nemá hlasovacie právo, je len poradným členom pri ekonomickom zhodnotení
projektov.
Program 03 podpora pedagogickej a študentskej umeleckej intrainštitucionálnej spolupráce
Komisia je 7 členná:
Predseda: prorektor intrainštitucionálnu spoluprácu, publicitu a vonkajšie vzťahy Akadémie umení
v Banskej Bystrici
Členovia komisie:
→ jeden pedagogický zamestnanec z každej fakulty AU,

→ jeden zástupca študentov z každej fakulty,
→ kvestor, ktorý nemá hlasovacie právo, je len poradným členom pri ekonomickom zhodnotení
projektov.
Záverečné ustanovenia
1. Okrem stanovených termínov v jednotlivých Programov, môže predseda jednotlivých programov
kedykoľvek v priebehu roka vyhlásiť mimoriadnu výzvu. Mimoriadna výzva sa vyhlasuje na základe
kultúrno-spoločensko-umeleckej požiadavky a praxe.
2. Pokyny na znenie vychádzajú zo Smernice č. 1 Fondu na podporu tvorivej, publikačnej, pedagogickej
činnosti pedagógov a študentov AU.
3. Súčasťou Pokynov je príloha: Prihlasovací formulár.
4. Táto Smernica a Pokyny nadobúdajú účinnosť dňom podpisu rektorom AU.

Aktualizované 30.8.2021, Holécyová Marta

