FPU-482/2016-120
Zápis z 10. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 13. mája 2016 o 15.00 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. Informácia o hlasovaní per rollam.
3. Prešetrenie žiadosti č. 16-154-01279 podanej do Podprogramu 1.5.4 v rámci Výzvy č.
4a/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia.
4. Navýšenie finančných prostriedkov pre Podprogram 1.6.2 v rámci Výzvy č. 4a/2016 na
predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia.
5. Informácia o činnosti kancelárie od 5.5.2016 do 13.5.2016.
6. Rôzne.
Rokovanie otvoril predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „fond“), z celého rokovania
ospravedlnil p. A. Lukáčovú, A. Miklovičovú, Z. Jaurovú a za overovateľa zápisu navrhol p. I.
Čiernikovú.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila p. I. Čiernikovú za overovateľku zápisu z 10. 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, nakoľko nikto
z prítomných nemal k programu rokovania pripomienku, prešli k jeho schváleniu.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh predkladaného programu 10. rokovania.
K bodu č. 2:
Riaditeľ fondu informoval členov rady o výsledkoch hlasovania per rollam zo dňa 10.5.2016 vo veci
navýšenia alokovanej čiastky pre Podprogram 1.6.2 – Festivaly a prehliadky (Medziodborové aktivity)
v rámci Výzvy č. 4/2016 na základe odporúčania odbornej komisie.

Uznesenie č. 68:
Rada Fondu na podporu umenia schválila navýšenie alokovanej čiastky 150 000,00 EUR
určenej na podporu projektov v rámci Výzvy č. 4/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu
z Fondu na podporu umenia pre Podprogram 1.6.2 – Festivaly a prehliadky (Medziodborové
aktivity) o 100 000,00 EUR na čiastku 250 000,00 EUR.
ZA: 6
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PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

K bodu č. 3:
Riaditeľ fondu požiadal predsedu rady o zvolanie mimoriadneho zasadnutia rady fondu, kde požiadal
členov rady fondu o zaujatie stanoviska k žiadosti č. 16-154-01279 s názvom Kongres slovenských
spisovateľov, žiadateľ: Spolok slovenských spisovateľov (ďalej len „SSS“) podanej do Podprogramu
1.5.4 v rámci Výzvy č. 4a/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu
umenia, ktorá bola podporená vo výške 25 000, 00 EUR. Žiadaná suma bola vo výške 30 000, 00 EUR.
Riaditeľ zvolanie rady zdôvodnil tým, že po viacerých upozorneniach z umeleckej obce sa opätovne
zaoberal predmetnou žiadosťou vzhľadom na pridelenú výšku dotácie, pričom dospel k uzáveru, že by
mohlo dôjsť k neefektívnemu použitiu finančných prostriedkov. V tejto súvislosti požiadal tiež radu
o stanovisko k postupom kancelárie fondu, výberu členov odbornej komisie a samotnému procesu
hodnotenia všetkých žiadostí v rámci daného podprogramu a výzvy.
Pokiaľ ide o proces výberu a hodnotenia členov odbornej komisie pre danú výzvu, rada fondu
konštatovala, že tu nedošlo k porušeniu zákona, ani akýchkoľvek vnútorných predpisov fondu. Všetci
členovia odbornej komisie pre Podprogram 1.5.4 menovaní na dva roky boli riadne oslovení
o vyplnenie elektronického dotazníku, kde im boli sprístupnené všetky podané žiadosti v rámci Výzvy
č. 4/2016 pre Podprogram 1.5.4, aby odpovedali, či sú alebo nie sú v konflikte záujmov voči
predkladaným žiadostiam a či v danom termíne môžu vykonávať funkciu člena odbornej komisie. Tí
členovia odbornej komisie, ktorí odpovedali, že nie sú v konflikte záujmov voči podaným žiadostiam
a v daných termínoch sa môžu zúčastniť zasadnutia komisie, boli riadne vyžrebovaní na zasadnutí
rady (traja členovia predmetnej komisie) a ďalší členovia boli zvolení do odbornej komisie (dvaja
členovia predmetnej komisie). Rada fondu jednoznačne konštatovala, že za konflikt záujmov
nemožno pokladať samotné členstvo v akejkoľvek stavovskej organizácii za predpokladu, ak člen
komisie nie je štatutárnym orgánom danej organizácie alebo nie je v priamom realizačnom vzťahu
k danému projektu. Rada fondu rovnako konštatovala, že aj samotný priebeh zasadnutia odbornej
komisie pre predmetnú výzvu a podprogram prebehlo v súlade so zákonom a vnútornými predpismi
fondu.
Uznesenie č. 69:
Rada Fondu na podporu umenia sa uzniesla, že pri výbere a procese hodnotenia žiadostí odbornej
komisie Fondu na podporu umenia pre Podprogram 1.5.4 v rámci Výzvy č. 4/2016 nedošlo k nijakému
porušeniu zákona ani vnútorných predpisov fondu.
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
Následne sa rada venovala predmetnej žiadosti č. 16-154-01279. Nijako nespochybnila samotné
podujatie, ani rozhodnutie odbornej komisie, aby bol projekt podporený z verejných zdrojov. Po
dôslednom preskúmaní rozpočtu projektu však prišla k uzáveru, že suma pridelených prostriedkov je
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vysoká vzhľadom na rozsah podujatia, a preto reálne hrozí neefektívne použitie finančných
prostriedkov. Rada fondu preto odporučila riaditeľovi, aby bola suma pridelených prostriedkov
znížená na15 000,00 EUR. Riaditeľ odporúčanie rady fondu akceptoval a predmetnému žiadateľovi
predloží návrh zmluvy na 15 000,00 EUR.
Uznesenie č. 70:
Rada Fondu na podporu umenia odporúča riaditeľovi Fondu na podporu umenia znížiť pre žiadosť č.
16-154-01279 s názvom Kongres slovenských spisovateľov, žiadateľ: Spolok slovenských spisovateľov
výšku pridelenej sumy z 25 000,00 EUR na 15 000, 00 EUR z dôvodu možného neefektívneho použitia
finančných prostriedkov.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI:
ZDRŽAL SA: 1 (A. Halvoník)
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 4:
Riaditeľ fondu informoval radu fondu o činnosti kancelárie v lehote od 5.5.2016 do 16.5.2016:
- otvorené sú aktuálne: Výzva č. 11/2016 a Výzva č. 12/2016 na predkladanie žiadostí
o finančné prostriedky z FPU,
- pripravuje sa tlačová konferencia, ktorá sa uskutoční dňa 18.5.2016 o 10.00 hod. v sídle
fondu.
K bodu č. 5:
V rámci posledného bodu programu požiadal riaditeľ fondu o možnosť preraďovať formálne
nesprávne zaradené žiadosti do podprogramov, v ktorých ich preukázateľne žiadateľ plánoval podať.
Ide o čisto technické chyby, kedy žiadateľ nesprávne zaklikne podprogram v registračnom systéme
a tým podá aj žiadosť v nesprávnom podprograme.
Uznesenie č. 71:
Rada Fondu na podporu umenia oprávňuje riaditeľa Fondu na podporu umenia preraďovať
preukázateľne formálne nesprávne zaradené projekty v rámci jednej výzvy.
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
Riaditeľ fondu ďalej požiadal radu o schválenie navrhovanej zmeny v znení dokumentu Zásady,
spôsob a kritéria hodnotenia žiadostí o finančné prostriedky z FPU. Ide o opravu formálnej chyby
v časti kritéria hodnotenia pre štipendiá, konkrétne v umeleckom prínose, kde je bodové hodnotenie
uvedené 50 bodov, pričom správny číselný údaj je 60 bodov.
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Uznesenie č. 72:
Rada Fondu na podporu umenia schválila návrh vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritéria
hodnotenia žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia v znení, v akom je priložené
k tomuto uzneseniu.
ZA:
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
Termín nasledujúceho 11. rokovania Rady FPU bol stanovený na 24.5.2016 o 17.00 hod.
V Bratislave dňa 16.5.2016
Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová
Zápis overila: Irina Čierniková

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