FPU-449/2016-120
Zápis z 8. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 26. apríla 2016 o 18.00 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, III. posch., č. dv.: 330, Cukrová 14, 811 08 BA
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Schválenie programu.
2. Schválenie Výročnej správy a účtovnej závierky Fondu na podporu umenia za rok 2015 –
predkladá riaditeľ fondu.
3. Informácia o podporených projektoch v rámci Výzvy č. 4/2016 na predkladanie žiadostí o
dotáciu z Fondu na podporu umenia - Podprogram 1.2. Predkladá predsedníčka odbornej
komisie FPU pre Podprogram 1.2 v rámci Výzvy č. 4/2016.
4. Informácia o činnosti kancelárie od 14.4.2016 do 26.4.2016.
5. Rôzne.
Rokovanie otvoril predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „fond“), z celého rokovania
ospravedlnil p. Z. Jaurovú a za overovateľa zápisu navrhol p. Z. Komárovú.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila p. Z. Komárovú za overovateľku zápisu z 8. rokovania rady fondu.
K bodu č. 1:
Členovia rady dostali pred zasadnutím mailovou poštou predmetný materiál. Predseda rady vyzval
prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Vzhľadom k tomu, že
nikto z členov rady nemal k predkladanému programu 8. rokovania žiadne námietky, program
rokovania bol schválený.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh predkladaného programu 8. rokovania.
K bodu č. 2:
Riaditeľ fondu predložil členom rady fondu návrh výročnej správy a účtovnej závierky fondu za rok
2015 spolu so správou audítora a dodatkom ku správe audítora, ktoré prerokovala aj dozorná komisia
fondu. Komentár k rozpočtovej časti a účtovnej závierke podala finančná manažérka fondu Ing. B.
Böhmerová. Členovia dozornej komisie odporučili rade schváliť výročnú správu spolu s účtovnou
závierkou v znení, v akom bola predložená. Členovia rady schválili riaditeľom fondu predložený návrh
výročnej správy a účtovnej závierky Fondu na podporu umenia za rok 2015.
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Uznesenie č. 54:
Rada Fondu na podporu umenia v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na
podporu umenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe
stanoviska dozornej komisie, uznesenie DK č. 3/2016 zo dňa 25.4.2016, schvaľuje Výročnú správu
a účtovnú závierku Fondu na podporu umenia za rok 2015 v znení predloženom na rokovaní rady.
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
Riaditeľ fondu v tejto súvislosti navrhol členom rady fondu vykonávať audit priebežne počas roka
v pravidelných intervaloch. Výkon podpornej činnosti bude náročný na počet účtovných prevodov,
ktoré je potrebné kontrolovať systematicky. Z tohto dôvodu poverila rada fondu riaditeľa fondu
prípravou koncepcie priebežného auditu a nastavenia mechanizmov priebežnej kontroly.
K bodu č. 3:
Predsedníčka Odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „OK FPU“) pre Podprogram
1.2.2 v rámci Výzvy č. 4a/2016 p. M. Hriešik informovala členov rady o výsledkoch hodnotenia OK
FPU pre Podprogram 1.2.2 v rámci Výzvy č. 4a/2016, ktoré sa konalo dňa 13.4.2016 v sídle fondu.
Predsedníčka OK FPU p. M. Hriešik oboznámila členov s priebehom zasadnutia. Do Podprogramu
1.2.2 – Tanec: Súťaže, koncerty, festivaly bolo predložených 9 žiadostí, ktoré z obsahového hľadiska
predstavovali zmes rôznych projektov na hranici komerčného umenia. Odborná komisia si dala za cieľ
podporiť projekty, ktoré ašpirujú na vyššiu kultúru, preto boli podporené iba 3 projekty. Z alokovanej
čiastky 100 000,00 EUR sa vyčerpala suma 24 390, 00 EUR. Odborná komisia navrhuje nevyčerpané
prostriedky určené k prerozdeleniu pre Podprogram 1.2.2 v rámci Výzvy č. 4a/2016 použiť na
podporu projektov v rámci Podprogramu 1.2 – Tanec v ďalších výzvach.
Predsedníčka OK FPU taktiež spomenula, že v rámci Výzvy č. 1/2016 boli podporené aj dva veľké
tanečné projekty, preto by v mene celej odbornej komisie požiadala radu fondu, aby boli
v budúcnosti zohľadnené tanečné projekty v rámci veľkých festivalov vo väčšej miere, nakoľko je
pravdepodobné, že pre túto oblasť umenia sú prioritné podujatia väčšieho rozmeru.
Uznesenie č. 55:
Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov
fondom v Podprograme 1.2.2. – Tanec: Súťaže, koncerty, festivaly (Program 1 – Umenie) v rámci
Výzvy č. 4a/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia.
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

Strana 2 z 3

K bodu č. 4:
Riaditeľ fondu informoval radu fondu o činnosti kancelárie v lehote od 14.4.2016 do 26.4.2016:
 Informácia o hlasovaní per rollam z 18.4.2016 vo veci schválenia Výzvy č. 11/2016 pre
Program 1 – Umenie a Výzvy č. 12/2016 pre Podprogramy 6.2 – Múzeá a galérie a 6.3 –
Ochrana zbierkových fondov.
V určenom termíne zahlasovali piati členovia rady: Zora Rusinová, Irina Čierniková, Peter
Michalovič, Alexander Halvoník, Alžbeta Lukáčová
Uznesenie č. 53:
Rada Fondu na podporu umenia schválila návrh Výzvy č. 11/2016 a Výzvy č. 12/2016 na
predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia v znení ako je
priložené k tomuto uzneseniu.
Za:5
Proti:
Zdržal sa:
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.



Momentálne je otvorená Výzva č. 8/2016, Výzva č. 9/2016, Výzva č. 10/2016, Výzva č.
11/2016 a Výzva č. 12/2016 na prekladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPU. To
znamená, že boli otvorené všetky výzvy v rámci štruktúry podpornej činnosti na rok 2016.



V rôznych printových a internetových médiách boli zverejnené články zaoberajúce sa najmä
hodnotením odborných komisií fondu. Medializovaný bol projekt Jánošíkove dni a následne
aj projekt Dotyky a spojenia na základe otvoreného listu riaditeľovi fondu od riaditeľa
Slovenského komorného divadla v Martine. Riaditeľ fondu informoval radu o svojej odpovedi
na otvorený list, ktorý je zverejnený na webovom sídle fondu. Rovnako rade predložil
k nahliadnutiu predmetné žiadosti a informoval, že v oboch prípadoch boli dôsledne
uplatnené zásady, spôsob a kritéria hodnotenia žiadostí a všetky procesy prebehli v súlade
s vnútornými predpismi fondu. Rada vzala informácie na vedomie bez pripomienok.

K bodu č. 5:
V rámci bodu rôzne spomenul predseda rady zamýšľanú tlačovú konferenciu v spolupráci
s Audiovizuálnym fondom v rámci festivalu Artfilm fest, kde by sa načrtla spolupráca medzi AVF a FPU
podpísaním spoločného memoranda o spolupráci.
Termín nasledujúceho 9. rokovania Rady FPU bol stanovený na 4.5.2016 o 17.00 hod.
V Bratislave dňa 28.4.2016
Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová
Zápis overila: Zuzana Komárová

prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
predseda Rady Fondu na podporu umenia
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