
ZÁSADY PODPORNEJ ČINNOSTI LITERÁRNEHO FONDU 
 

I. Všeobecné ustanovenia 
 
1. Literárny fond (ďalej len fond) svojou pôsobnosťou cieľavedome podnecuje 

a podporuje novú literárnu a vedeckú pôvodnú či prekladovú tvorbu 
a umeleckú činnosť autorov v odbore krásnej literatúry, vedeckej a odbornej 
literatúry, novinárstva, ako aj v tvorivej činnosti v oblasti divadla, filmu, 
rozhlasu, televízie, zábavného umenia a videotvorby. 
 

2. Pri podpornej činnosti sa prísne uplatňujú zásady hospodárnosti a efektívnosti  
a sleduje sa spoločenská návratnosť vynaložených prostriedkov. 

 
3. Podpornou činnosťou sa rozumie: 

a) finančný príspevok osobám činným v príslušných tvorivých oblastiach, 
b) služby poskytované prostredníctvom domovov, klubov, zdravotných 

stredísk a iných zariadení, ktoré slúžia tvorivým pracovníkom. 
 
4. Formami podpornej činnosti sú: 
 

a) tvorivá objednávka 
b) tvorivá súťaž 
c) tvorivé štipendium 
d) dlhodobé tvorivé štipendium 
e) tvorivé študijné štipendium 
f) príspevok na tvorivú cestu 
g) tvorivý pobyt v domovoch 
h) príspevok za kritické hodnotenie tvorby (lektorovanie) 
i) príspevok za tvorivé prednášky a besedy 
j) prémie za tvorivú činnosť a umelecké výkony 
k) odmeny pri životných jubileách tvorcov 
l) ceny za tvorivú činnosť a umelecké výkony 
m) pôžičky na zabezpečenie tvorivej činnosti 
n) sociálne podpory tvorcom 
o) zdravotná starostlivosť o tvorcov 

- príspevok na liečenie tvorcov 
- príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú liečbu     
  v  kúpeľnom zariadení 
- liečenie tvorcov v zdravotníckych zariadeniach 

p) iné formy, podľa uváženia príslušného výboru sekcie na podporu  
a zabezpečenie tvorby. 

 
5. Podporovanými osobami sú: 

a) autori pôvodných slovesných diel z odboru poézie, prózy a dramatických 
umení a prekladatelia slovesných diel týchto odborov, ako aj autori  
z oblasti literárnej kritiky, literárnej histórie a literárnej teórie, 

b) autori vedeckých, odborných a softvérových diel, štúdií a príspevkov, 
prekladatelia tejto tvorby, 

c) autori publicistických prác pre tlač, rozhlas a televíziu, vrátane teoretikov  
a historikov novinárstva, 



d) výkonní umelci z oblasti divadla, rozhlasu, zábavného umenia, televízie, 
filmu, videotvorby a historici a teoretici dramatických umení, 

e) priami rodinní príslušníci podporovaných osôb (v odôvodnených 
prípadoch). 

 
6. O podporu sa môžu uchádzať tvoriví pracovníci uvedených oblastí, bez ohľadu 

na členstvo v umeleckých alebo iných profesijných organizáciách. 
 
7. Pomoc fondu sa nevzťahuje na osoby cudzej štátnej príslušnosti (okrem 

výnimiek v bodoch 21/c a 28 ZPČ). Ak sú však členmi niektorej spoločenskej 
organizácie registrovanej na Slovensku a žijú trvale na území SR, môžu byť 
účastní podpornej činnosti LF. 

 
8. Podpory, ktoré fond vypláca, nepodliehajú dani podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. 

o daniach z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov. 
  
9. O poskytnutí podpory rozhoduje výbor príslušnej sekcie, a to v každom prípade 

osobitne a po zvážení všetkých dôležitých okolností. 
 
10. Výbor prostredníctvom aparátu LF kontroluje použitie podpôr, ako aj umelecký 

a kultúrny prínos podporených diel. 
 
11. Na poskytnutie podpory niet právneho nároku. 
 
12. Žiadosti o všetky druhy podpôr sa podávajú podľa odborov tvorivej činnosti: 

a) výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru – autori pôvodných slovesných 
diel z odboru poézie, prózy a dramatických umení, autori z oblasti 
literárnej kritiky, literárnej histórie a literárnej teórie, 

b) výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové 
programy – autori vedeckých a odborných diel, štúdií a príspevkov         
a autori počítačových programov, 

c) výboru Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu – autori 
publicistických prác pre tlač, rozhlas a televíziu, teoretici a historici 
novinárstva, kritici a teoretici dramatických umení, 

d) výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla            
a zábavného umenia – výkonní umelci z oblasti rozhlasu, divadla          
a zábavného umenia, historici dramatických umení, 

e) výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu 
a videotvorby – výkonní umelci z oblasti televízie, filmu a videotvorby, 
kritici, historici a teoretici filmového umenia, 

f) výboru Sekcie pre umelecký preklad – prekladatelia umeleckej 
literatúry, 

g) výboru Sekcie pre vedecký a odborný preklad – prekladatelia 
vedeckej a odbornej literatúry. 

 
 
 
 
 
 



II. Podpora tvorivej práce 
 
A – Tvorivá objednávka 
 
13. Podmienky a tvorbu tvorivej objednávky určujú vykonávacie smernice výborov 

sekcií LF. 
 
B – Tvorivá sút’až 
 
14. Tvorivú súťaž môže výbor sekcie vypísať sám alebo v súčinnosti s ďalšími 

spoluvypisovateľmi – na vznik nových diel a súťažných prehliadok výkonných 
umelcov. Priebeh každej tvorivej súťaže sa spravuje osobitným štatútom. 

 
C – Tvorivé štipendium 
 
15. Účelom tvorivého štipendia je podporiť vytvorenie, najmä však dokončenie 

nového Iiterárneho diela alebo realizáciu umeleckého diela. 
 
16. Tvorivé štipendium možno udeliť aj na náročné preklady významných 

umeleckých, vedeckých a odborných diel. 
 
17. Za úspešné ukončenie a tým i využitie tvorivého štipendia možno pokladať: 
- uverejnenie podporeného diela alebo jeho podstatnej časti, 
- schválenie správy, 
- priaznivé lektorské posúdenie. 
 
18. Pri udeľovaní tvorivého štipendia sa prihliada na kvalitu doterajšej literárnej 

tvorby žiadateľa, úroveň predloženej ukážky a reálnu perspektívu diela uplatniť 
sa v kultúrnom a spoločenskom živote. 

 
19. Výška a trvanie tvorivého štipendia sa určí podľa významu a náročnosti diela    

s ohľadom na odôvodnené potreby autora. Tvorca môže vo výboroch sekcií LF 
čerpať tvorivé štipendium maximálne dvakrát do roka, pričom medzi skončením 
prvého a začiatkom druhého štipendia musí byť dodržaný 3-mesačný odstup. 

 
D – Dlhodobé tvorivé štipendium 
 
20. Dlhodobé tvorivé štipendium predstavuje výnimočnú formu štipendia na 

vytvorenie náročných literárnych projektov autorom, ktorí svojou doterajšou 
literárnou činnosťou dávajú záruky na ich naplnenie. 

 
E – Tvorivé študijné štipendium 
 
21. Študijné štipendium sa poskytuje: 

a) autorom Iiterárnych beletristických, odborných, vedeckých, softvérových     
a novinárskych diel ako aj prekladateľom tejto literatúry — na štúdium a na 
získanie materiálu na vytvorenie nového diela, 

b) výkonným umelcom, aby im umožnilo nerušené štúdium náročného 
umeleckého diela a získavanie nových tvorivých a umeleckých skúseností, 



c) zahraničným umelcom, prekladateľom, vedcom, slovakistom, lektorom atď., 
ktorí sa zaslúžili o propagáciu slovenskej kultúry a v iných odôvodnených 
prípadoch sa poskytuje jednorazové študijné štipendium v čase ich 
študijných pobytov v SR. 

 
F – Príspevok na tvorivú cestu 
 
22. Účelom príspevku na cestu je umožniť: 

a) spisovateľom, novinárom, vedeckým a odborným pracovníkom, 
prekladateľom umeleckej i odbornej literatúry a výkonným umelcom získať 
alebo doplniť materiál na pripravované dlelo, resp. pripravovaný umelecký 
výkon, 

b) vedeckým a odborným pracovníkom sa poskytuje na rozšírenie znalostí, 
konfrontáciu ich práce s výsledkami bádania zahraničných vedcov, získanie 
potrebného materiálu na ďalšiu tvorivú prácu a na to, aby mohli svoje práce 
publikovať, prípadne s nimi oboznamovať vedeckú verejnosť na 
medzinárodnom fóre. Tieto cestovné príspevky majú umožniť aj účasť na 
medzinárodných stretnutiach vedcov, ako aj individuálne študijné cesty 
doma i v zahraničí. 

 
23. Žiadateľ je povinný preukázať, že jeho cesta súvisí s konkrétnym individuálnym 

zámerom. 
 
24. Pri poskytovaní cestovných príspevkov sa berie do úvahy: 

a) tvorivý profil žiadateľa, 
b) či sa koná cesta z vlastnej iniciatívy, z iniciatívy niektorej inštitúcie, resp. na 

pozvanie druhej strany, 
c) žiadateľova aktívna účasť na medzinárodných podujatiach, 
d) celková suma nákladov na cestu, 
e) akou sumou sa má žiadateľ podieľať na finančných nákladoch na cestu, ak 

mu na ne prispeje iná organizácia, 
f) podpora fondu žiadateľa v minulosti. 
 

25. Poskytnutie cestovného príspevku je vylúčené: 
a) pri dlhodobých štipendijných pobytoch v krajinách, kde tvorca poberá 

primerané štipendiu, 
b) pri bezdevízových výmenných akciách, 
c) pri cestách úradného alebo vedecko-administratívneho charakteru, 
d) pri cestách, ktorých náklady žiadateľ uhradzuje z autorských odmien, ktoré 

má alebo bude mať v zahraničí, 
e) pri cestách, ktorých všetky náklady hradí niektorá má inštitúcia. 
 

G – Tvorivý pobyt v domovoch 
 
26. Tvorivý pobyt v domovoch LF umožňuje pracovníkom nerušenú tvorivú prácu. 

Poskytuje sa podľa uváženia výboru bezplatne, za čiastočný poplatok alebo za 
plnú úhradu. Zahraničným tvorivým pracovníkom sa v zariadeniach LE môže 
poskytnúť tvorivý pobyt po rozhodnutí výboru sekcie v prípade, ak propagujú 
slovenskú kultúru v zahraničí a v iných odôvodnených prípadoch. 

 



H – Príspevok za kritické hodnotenie tvorby 
 
27. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby sa poskytuje lektorom, ktorí svojím 

stanoviskom k posudzovanému dielu umožňujú výboru objektívne rozhodnúť    
o žiadosti autora a analýzou diela priamo vplývajú na kvalitu tvorby. 

28. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby sa udeľuje aj členom výborov sekcií.  
 
Ch – Príspevok za tvorivé prednášky a besedy 
 
29. Literárnym, vedeckým a odborným pracovníkom, prekladateľom i teoretikom 

prekladu a ostatným tvorivým pracovníkom sa poskytuje príspevok za 
vypracovaný a prednesený referát alebo prednášku na vedeckých kongresoch, 
konferenciách, sympóziách a iných podujatiach uskutočnených doma                 
i v zahraničí. 

 
30. Divadelným kritikom sa poskytuje príspevok za účasť na divadelných 

predstaveniach mimo ich stáleho pôsobiska — na podnecovanie umeleckej 
kritiky. 

 
31. Tvorivým pracovníkom môže fond poskytnúť príspevok na návštevu podujatí 

mimo ich stáleho bydliska. 
 
I – Prémie za tvorivú činnost’ 
 
32. Prémie sa udeľujú za pôvodné i prekladové literárne diela vysokej umeleckej 

hodnoty, za pozoruhodné umelecké diela, vedecké a odborné diela, novinárske 
dlela, umelecké výkony, príp. články. 

 
J – Odmeny pri životných jubileách tvorcov 
 
33. Odmena sa udeľuje pri životných jubileách spisovateľov, prekladateľov, 

vedeckých a odborných pracovníkov, novinárov, výkonných umelcov                
a tvorivých pracovníkov v oblasti divadla, filmu, rozhlasu, televízie, zábavného 
umenia a videotvorby. 

 
K – Ceny za tvorivú činnost’ 
 
34. Cenami Literárneho fondu sa oceňujú vynikajúce pôvodné i prekladové diela       

a umelecké výkony. 
 
35. Ceny sa udeľujú podľa osobitných štatútov. 
 
L – Pőžičky na zabezpečenie tvorivej činnosti 
 
36. Fond môže tvorivým pracovníkom v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť pôžičky 

na nadobudnutie predmetov potrebných na výkon ich profesie, pričom ich 
návratnosť musí byť riadne zabezpečená. 
 
 

 



M – Sociálne podpory tvorcom 
 
37. Podpory zo sociálnych dôvodov sa poskytujú predovšetkým spisovateľom, 

prekladateľom, vedeckým pracovníkom, výkonným umelcom, novinárom v 
prípade odkázanosti na túto pomoc v starobe a chorobe. Tieto podpory môžu 
byť jednorazové alebo mesačné. 

 
N – Zdravotná starostlivosť o tvorcov 
 
38. Príspevok na liečenie tvorcov 

Výbor sekcie môže v odôvodnených prípadoch tvorcovi, prípadne pozostalým 
poskytnúť príspevok na čiastočnú úhradu liečenia. 
 

39. Príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú Iiečbu 
v kúpeľnom zariadení 
Liečebný pobyt sa poskytuje žiadateľovi raz za dva roky maximálne na 21 dní 
s príspevkom na ubytovanie a príspevkom na ambulantnú liečbu. Stravu počas 
pobytu musí žiadateľ uhradiť vopred. Poplatok za nevyčerpanú stravu sa 
nevracia. 
 

III. Záverečné ustanovenia 
 
40. Príjemca akejkoľvek podpory poskytnutej na základe týchto zásad je povinný 

ihneď oznámiť fondu všetky zmeny skutočností, ktoré boli rozhodujúce pre 
priznanie alebo ponechanie podpory, alebo určenie výšky podpory. 

 
41. Aparát fondu po zistení takýchto zmien informuje o nich príslušný výbor, ktorý 

rozhodne podľa okolností o ďalšom poskytovaní, znížení alebo zastavení 
podpory, alebo o povinnosti poskytnutú podporu, prípadne jej časť vrátiť. To 
isté platí, ak bola podpora priznaná na podklade nesprávnych alebo neúplných 
údajov, alebo ak boli zamlčané skutočnosti rozhodujúce pre priznanie, zníženie 
alebo pozastavenie podpory. 

 
42. Doplňujúce kritériá pre poskytovanie podpôr z fondu a finančné limity 

jednotlivých druhov sú stanovené v osobitných vykonávacích smerniciach 
jednotlivých výborov sekcií. 

 
43. Tieto Zásady podpornej činnosti Literárneho fondu boli schválené Radou fondu 

dňa 29.3.1994 a doplnené Radou fondu na zasadnutiach dňa 5.3.1997             
a 2.12.1999 5.3.2015 

 
 
 
Dr. Otakar Kořínek                                                               JUDr. Ladislav Serdahély 
predseda Rady fondu                                                          riaditeľ  Literárneho fondu 
 
 
 
 
 


