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5. 4 Dokumentácia predkladaná autorom výstupu umeleckej činnosti 

Dokumentačná časť formuláru je určená sprievodnej dokumentácii k evidovanému výstupu. 

Autorom predkladaná dokumentácia musí jednoznačne identifikovať konkrétny evidovaný výstup 

umeleckej činnosti, s priamym súvisom s autorom výstupu a v súlade s navrhovanou kategorizáciu 

výstupu tak, aby bolo možné určiť charakter a rozsah umeleckého výkonu (napr.: pri závažných 

výstupoch nie je akceptovaná neoficiálna textová pozvánka bez označenia organizátora, účastníkov 

výstupu a pod.).  

Dokumentácia musí obsahovať názov diela/podujatia, dátum a miesto realizácie ako aj autora 

vykazovaného diela či výkonu a pri príslušných druhoch umeleckej činnosti aj dokumentáciu diela 

(napr.: evidencia účasti na výstave, evidencia diela). Súčasťou dokumentácie je aj jednoznačný doklad 

o príslušnosti umeleckého výkonu k predmetnému kalendárnemu roku. Pri predkladaní 

dokumentácie k výstupom umeleckej činnosti sa AK riadi najmä ustanoveniami §4 ods. 1 písm. e), f), 

g) a i) vyhlášky (napr.: pozvánka, plagát, program, stiahnutý dokument z webovej stránky galérie, 

úvodná stránka katalógu a stránka, na ktorej je autor spomenutý/reprodukovaný a pod., t.j. 

akceptovaná forma dokumentácie jednoznačne identifikuje podujatie a účasť autora na ňom).  

Pre ukladanie sprievodnej dokumentácie predkladanej autorom sú akceptované nasledujúce formáty 

príloh: PDF, JPG, JPEG, BMP, PNG, TIF a GIF, pričom prednostne sa odporúča PDF formát - s 

obmedzením veľkosti vkladaného konkrétneho súboru do 5 MB.  

Ak sa zaznamenáva informácia uvedená na internete, nasníma sa príslušná webová stránka (v čase 

evidencie výstupu dostupná na internete) vo forme snímky obrazovky, tzv. screenshotu, pričom URL 

adresa musí byť jasne identifikovateľná. Nasnímané podklady z periodickej a neperiodickej tlače 

musia obsahovať aj údaje, pomocou ktorých možno jednoznačne identifikovať ich súvislosť so 

zaevidovaným výstupom, t.j. titulný list publikácie, tiráž a obsah (napr.: nasnímaná časť stránky z 

katalógu bez možnosti zistenia identifikujúcich údajov takejto dokumentácie nie je akceptovaná). 

Predkladaná dokumentácia  v elektronickej podobe musí byť jasne čitateľná a zrozumiteľná.  

V prípade diela umiestneného vo verejnom priestore je potrebné doložiť jeho fotodokumentáciu, 

ktorá jednoznačne dokumentuje jeho vzhľad a umiestnenie.  


