Fond na podporu umenia
rokovanie rady

FPU-AA/02-2015/2a
Zápis č. 2/2015 z 2. rokovania
Dátum a hodina: 27. mája 2015 o 14,00 hod.
Miesto: MK SR, malá zasadačka na II. poschodie, nám. SNP 33, Bratislava
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Schválenie programu.
2. Návrh štatútu.
3. Vyhlásenie súťaže na miesto riaditeľa.
4. Informácia o príprave organizačného poriadku kancelárie Fondu.
5. Rôzne:
K bodu č. 1:
Rokovanie otvoril predseda rady. Členovia rady hlasovali za schválenie navrhovaného
programu.
Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Program bol jednomyseľne schválený.
K bodu č. 2:
Rada dostala pred rokovaním mailovou poštou návrh Štatútu Rady Fondu na podporu umenia.
Diskusia bola k zaslaným pripomienkam. Následne po ukončení diskusie sa rada rozhodla, že
odsúhlasené pripomienky budú zapracované do materiálu, následne sa využije pri
schvaľovaní metóda per rollam. Za navrhnutý postup bolo:
Za: 9
Proti:0
Zdržalo sa: 0
Postup bol schválený jednomyseľne.
K bodu č. 3:
Členovia dostali na stôl súťažné podklady na riaditeľa fondu. Po diskusii presne stanovili
termíny odovzdania prihlášok a verejného vypočutia kandidátov.
Za navrhnutý materiál bolo:
Za: 9
Proti:0
Zdržalo sa: 0
Materiál bol schválený jednomyseľne.
Uznesenie č. 6:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje súťažné podklady na vyhlásenie súťaže na
riaditeľa Fondu na podporu umenia a ukladá povinnosť zverejniť súťaž do médií, na webové
sídlo Ministerstva kultúry a vydať tlačovú správu.
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K bodu č. 4:
Priebežne sa pripravuje základný materiál k Organizačný poriadok Fondu na podporu umenia.
Materiál bude pripravený na augustové rokovanie rady.
K bodu č. 5:
Predseda informoval radu ústne o činnosti, od ostatného zasadnutia (prenájom priestorov
a oprava a príprava na fungovanie fondu, realizácia ekonomickej agendy cez externú firmu,
priebeh prípravy prieskumu trhu na nábytok, zazmluvnenie na DoPČ pracovníčku pre
komunikáciu so štátnou pokladnicou).
Taktiež členovia rady začali diskusiu o prioritných oblastiach v rámci dotačného systému.
Uvedenú tému budú riešiť v auguste, keď bude zvolený riaditeľ Fondu, aby spolupracoval na
obsahu.
Zapísala: Hana Blažíčková

Prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD.
Predseda Rady Fondu na podporu umenia
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