
Rada fondu schválila jednotnú smernicu platnú pre schvaľovanie jednotlivých druhov 
podpôr vo výboroch sekcií. Smernica bola vydaná pre znížený príjem 2% príspevkov 
vo všetkých oblastiach tvorivej činnosti. Výbory sekcií si v zmysle tejto smernice 
upravia Vykonávacie smernice k ZPČ a štatúty tvorivých súťaží a cien: 
 
Zasadnutia výborov sa budú konať v dvojmesačných intervaloch. 
 
 Tvorivé štipendium 

• max. dĺžka tvorivého štipendia 3 mesiace, maximálne finančné limity určia 
výbory sekcií podľa svojich rozpočtových možností. 

 
 Tvorivé súťaže 

• rozhodnutie o tom, či príslušné tvorivé súťaže budú vypísané alebo nie, je 
v kompetencii výborov sekcií. 

 
 Tvorivé pobyty v domovoch 

• tvorivý pobyt s príspevkom na ubytovanie 6,- € na noc možno čerpať 
maximálne 30 dní do roka (nemôže byť kratší ako 7 dní). Stravné vo výške     
11,- € na deň hradí žiadateľ pred nástupom na pobyt zloženkou, prípadne 
prevodom na účet LF s tým, že poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia. 

 

• tvorivý pobyt bez príspevku umožňuje autorovi čerpať ďalších 30 dní tvorivého 
za zvýhodnených podmienok. Tvorca hradí náklady na ubytovanie v paušálnej  

           výške 6,- € za noc a stravné vo výške 11,- € na deň. Pobytové náklady je       
           žiadateľ povinný uhradiť vopred zloženkou, príp. prevodom na účet LF s tým,  
           že poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia. 
 
Príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF súvisiaci s ambulantnou liečbou 
v kúpeľoch 

• Výbor sekcie môže tvorcovi prispieť na 21 dňový pobyt v zariadení Literárneho 
fondu súvisiaci s ambulantnou liečbou v kúpeľoch čiastkou 10,- € na ubytovanie 
za noc. Stravu počas liečebného pobytu vo výške 11,- € za deň je žiadateľ 
povinný uhradiť vopred zloženkou s tým, že poplatok za nevyčerpanú stravu sa 
nevracia. 

 
Ceny a prémie za literárnu tvorbu a umelecké výkony 

• Výbory sekcií zredukujú počty cien a prémií, max. 1 cena a 2 prémie v každej 
kategórii, max. výška finančnej odmeny k cene je 1.500,- €, max. výška prémie 
je 500,- €. 

 
Jednorazové sociálne podpory  

• Vyplácať polročne, a to iba v prípade dostatku finančných prostriedkov. 
Uzávierka predkladania žiadostí o 31.5.2021. 

 
Rada fondu pozastavila do vyriešenia deficitu príjmov z 2% príspevkov poskytovanie 
týchto foriem podpornej činnosti: 
- tvorivé študijné štipendium 
- tvorivá objednávka 
- príspevky za tvorivé prednášky a besedy 
- odmeny pri životných jubileách 



- mesačné sociálne podpory na doplnenie dôchodku 
- príspevok na liečenie 
 
 


