Zápis z 3. rokovania rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 10. februára 2017 o 14.00 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, , Cukrová 14, 811 08 BA, III. posch., č. dv.: 330
Prítomní: Michalovič P., Stasselová S., Lukáčová A., Miklovičová A., Čierniková I., Rusinová Z., Jaurová
Z., Halvoník A., Kovalčik J., Kubušová L., Marton I., Lutherová Seneši S., Morongová B., Vojtech M.,
Solovic S., Krištofíková I.
Program:

1. Schválenie programu.
2. Informácia o podporených projektoch v rámci Výzvy č. 2/2017, 3/2017 a 4/2017 na
predkladanie žiadostí o dotáciu z Fondu na podporu umenia. Predkladajú predsedovia
príslušných odborných komisií FPU.
3. Schválenie návrhu zmlúv o poskytnutie finančných prostriedkov z FPU – predkladá
riaditeľ FPU.
4. Schválenie Výzvy č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPU –
predkladá riaditeľ FPU.
5. Schválenie upraveného návrhu Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017 – predkladá
riaditeľ FPU.
6. Informácia o činnosti kancelárie od 12.1.2017 do 10.2.2017.
7. Rôzne.
Predseda rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 3. rokovanie, zo začiatku
zasadnutia ospravedlnil p. I. Čiernikovú, p. Z. Jaurovú a p. S. Stasselovú, z celého zasadnutia
ospravedlnila p. Z. Komárovú a za overovateľku zápisu navrhol p. A. Miklovičovú.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila p. A. Miklovičovú za overovateľku zápisu z 3. rokovania rady fondu.
K bodu č. 1:
Pred rokovaním dostali členovia rady fondu mailovou poštou predmetný materiál. Predseda rady
fondu vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Členovia
rady fondu hlasovali za schválenie predloženého návrhu programu 3. rokovania.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 2. rokovania.
Pani Z. Jaurová sa ospravedlnila za meškanie a pripojila sa k ostatným členom rady fondu.
K bodu č. 2:
Predsedovia odborných komisií Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) postupne
informovali členov rady fondu o výsledkoch zasadnutí odborných komisií daných Výziev na
predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len „Výzva“).
Výsledky hodnotenia daných odborných komisií sú spracované podľa jednotlivých podprogramov
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v dokumentoch Rozhodnutia riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov, ktoré sú prílohou
k tejto zápisnici a zároveň ich kancelária fondu zverejňuje na svojom webovom sídle.
Pani I. Čierniková sa ospravedlnila za meškanie a pripojila sa k ostatným členom rady fondu.
Ako prvou v poradí informovala o výsledkoch hodnotenia predsedníčka odbornej komisie pre
Podprogram 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť (Výzva č. 4/2017) – galérie p. Ivana
Krištofíková.
 Odborná komisia v zložení: Büngerová Vladimíra, Ihringová Katarína, Komanická Ivana,

Krištofíková Ivana a Lovišková Danica.




Podporených bolo 58 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 255 000,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 498 948,- EUR).
Na návrh odbornej komisie bola navýšená alokovaná čiastka na prerozdelenie.
Priebeh hodnotiaceho procesu hodnotí p. Krištofíková veľmi pozitívne. Zastúpení boli
odborníci zo všetkých potrebných oblastí, poznali zázemie a fungovanie galérií.

Predseda odbornej komisie pre Podprogramy 1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická
a experimentálna hudba (Výzva č. 2/2017) a 1.3.4 Medzinárodné prezentácie a mobility - hudba
(Výzva č. 3/2017) p. Ivan Marton.
 Podprogram 1.3.2:
- Odborná komisia v zložení Betko Miloš, Černá Jana, Marton Ivan, Solovic Slavomír a Zvara
Vladimír.
- Podporených bolo 122 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 583 700,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 1 681 267,- EUR).



Podporené boli zväčša kontinuálne projekty, ktoré sa realizujú už viac rokov.
Vo väčšine projektov boli neúmerne predimenzované rozpočty projektov.

Podprogram 1.3.4:

-

Odborná komisia v zložení Solovic Slavomír, Bianchi Gabriel, Marton Ivan, Betko Miloš
a Ambrózová Jana.
Podporených bolo 19 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 75 490,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 165 128,- EUR).
Konštatoval, že niektoré projekty v programe pre medzinárodné prezentácie a mobility
nadväzujú na koncerty, ktoré sa organizujú na Slovensku.
Pán Marton vyjadril spokojnosť s prerozdelením odbornej komisie osobitne pre oblasť
klasickej a experimentálnej hudby a pre oblasť džezu a iných žánrov.

Predsedníčka odbornej komisie pre Podprogramy 1.4.3 Výstavné a prezentačné aktivity
nezávislých galérií a 1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie (Výzva č.
2/2017) a 1.4.2 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné activity (Výzva č. 4/2017)
p. Silvia Seneši Lutherová.


Podprogram 1.4.3 a 1.4.4:
- Odborná komisia v zložení Gürtler Ivan, Hubová Katarína, Kralovič Ján, Lehocký Ľuboš
a Seneši Lutherová Silvia.
- V Podprograme 1.4.3 bolo podporených 17 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej
podpory 215 350,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 439 920,- EUR).
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V danom podprograme sa vyskytol veľký počet nesprávne zaradených žiadostí. Žiadatelia
si na celoročnú činnosť žiadali v podprograme určenom na jednorazové aktivity a opačne.
- V Podprograme 1.4.4 bolo podporených 39 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej
podpory 133 000,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 474 337,- EUR).
- Pani Seneši Lutherová konštatovala, že v tomto roku bola prevažná väčšina projektov na
vysokej úrovni a v rámci medzinárodných mobilít a prezentácií by podporilo oveľa väčšie
množstvo žiadostí, ak by bola suma alokovaných finančných prostriedkov vyššia.
Podprogram 1.4.2:
- Odborná komisia v zložení Hubová Katarína, Jakalová Zuzana, Kralovič Ján a Seneši
Lutherová Silvia. Piata členka odbornej komisie Juliana Berberich Sokolová sa nemohla
zúčastniť zo zdravotných dôvodov.
- Podporených bolo 90 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 350 550,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 1 140 029,- EUR).
- Problematické záležitosti pri hodnotení: Niektoré žiadosti mali skôr vzdelávací charakter
a nešlo primárne o výstavnú činnosť. Problematickými sa javili aj žiadosti postaveného na
tzv. open call princípe, pretože v čase hodnotenia nie je známe, kto a čím sa bude
prezentovať.

Všeobecné nedostatky žiadostí: nekonkretizované rozpočtové položky, slabá dramaturgická výstavba,
nejasné uvádzanie výnosov a pod. Odborná komisia navrhuje, aby v žiadostiach boli špecifikované
vystavované diela a nielen ich autori a pri činnosti galérií by sa mali uvádzať konkrétne výstavy.
Prispelo by to k efektívnejšiemu posudzovaniu žiadostí.
Predsedníčka odbornej komisie pre Podprogram 4.3.2 Neprofesionálne umenie a 4.5 Medzinárodné
prezentácie a mobility – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť (Výzva č. 2/2017) a
podpredsedníčka pre Podprogram 4.4.2 Kultúrno-osvetové aktivity (Výzva č. 3/2017) p. Barbora
Morongová.
 Podprogram 4.3.2 a 4.5:
- Odborná komisia v zložení Galková Zuzana, Kočišová Renáta, Morongová Barbora, Mešša
Martin a Šikulová Anna.
- V podprograme 4.3.2 bolo podporených 92 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej
podpory 253 400,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 905 085,- EUR).
- V podprograme 4.5 bolo podporených 19 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej
podpory 71 500,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 245 788,- EUR).
- Dôvodom nepodporenia boli slabo vypracované žiadostí: vágne výstupy, predimenzované
rozpočty a nejasné výstupy projektov.
- Pani Morongová požiadala radu fondu, aby v budúcom roku neznížili alokovanú finančné
prostriedky pre medzinárodné prezentácie a mobility aj napriek tomu, že v tomto roku
nevyčerpali celú čiastku. Dôvodom môže byť, že v tomto roku žiadatelia neorganizovali
svoje zahraničné cesty letecky, čo výrazne znížilo náklady na organizáciu podujatí.
V budúcom roku sa však situácia môže zmeniť.


Podprogram 4.4.2:
- Odborná komisia v zložení Galková Zuzana, Obuch Peter, Morongová Barbora, Krnáčová
Petra, Sedlický Štefan.
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-

Podporených bolo 174 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 310 900,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 1 169 029,- EUR).
Odborná komisia nepodporila najmä žiadosti, ktoré nemali edukačný charakter, ale išlo
skôr o činnosť alebo aktivity kolektívov.
Pani predsedníčka ocenila rozdelenie odbornej komisie osobitne pre neprofesionálne
umenie a pre ľudovú kultúru.

Predseda odbornej komisie pre Podprogramy 1.5.4 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže a 1.5.5
Medzinárodné prezentácie a mobility (Výzva č. 3/2017) p. Miloslav Vojtech.
- Odborná komisia v zložení Belková Zuzana, Lomenčík Július, Martinová Ina, Taranenkova
Ivana a Vojtech Miloslav.
- V Podprograme 1.5.4 bolo podporených 31 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej
podpory 202 700,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 396 842,- EUR).
- V Podprograme 1.5.5 bolo podporených 11 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej
podpory 44 400,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 93 898,- EUR).
- Zhrnutie nedostatkov nepodporených žiadostí: nedostatočne formulované ciele
a zámery, vágne namodelované výstupy, neexaktná parametrizácia, malá miera
konkretizácie a všeobecnosť, predimenzované náklady na tlač, redakčné práce či preklady
do cudzích jazykov.
Predseda odbornej komisie pre Podprogram 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – džez a iné žánre
(Výzva č. 4/2017) p. Slavomír Solovic.
- Odborná komisia v zložení Bianchi Gabriel, Kajanová Yvetta, Sklenár Ján, Solovic Slavomír
a Veselý Karel.
- Podporených bolo 63 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 400 300,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 1 398 446,- EUR).
- Odborná komisia odporúča, aby v rámci žiadosti bola povinná aj špecifikácia konkrétneho
výstupu, na ktorých sa žiada pri veľkých projektoch.
Uznesenie č. 16/2017:
Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov
fondom v rámci
a) Výzvy č. 2/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky pre Podprogram:
- 1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba
- 1.4.3 Výstavné a prezentačné aktivity nezávislých galérií a 1.4.4 Medzinárodné mobility
a prezentácie – vizuálne umenie
- 4.3.2 Neprofesionálne umenie a 4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility – ľudová kultúra
a kultúrno-osvetová činnosť
b) Výzvy č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky pre Podprogram:
- 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – džez a iné žánre
- 13.4 Medzinárodné prezentácie a mobility -hudba
- 1.5.4 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže a 1.5.5 Medzinárodné prezentácie a mobility
- 4.4.2 Kultúrno-osvetové aktivity
c) Výzvy č. 4/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky pre Podprogram:
- 1.4.2 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity
- 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie
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Za: 7
Proti:
Zdržal sa:
Hlasovanie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 3:
V ďalšom bode programu podal riaditeľ fondu rade fondu informáciu o výsledkoch hlasovaní per
rollam:
-

z 20.1.2017

a) vo veci schválenia upraveného návrhu vnútorného predpisu Príručka pre vecné vyhodnotenie
a vyúčtovanie projektu Fondu na podporu umenia:
Uznesenie č. 13/2017:
Rada Fondu na podporu umenia schválila predkladaný návrh vnútorného predpisu Príručka pre
vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu Fondu na podporu umenia po zapracovaní
pripomienok členov rady Fondu na podporu umenia v znení, v akom je priložený k tomuto
uzneseniu.
Za: 8
Proti:
Zdržal sa:
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.
b) schválenia uzatvorenia zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí (výpočtovej techniky), ktoré sú
majetkom štátu v správe Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, medzi Ministerstvom
kultúry Slovenskej republiky (požičiavateľ) a Fondom na podporu umenia (vypožičiavateľ)
v celkovej obstarávacej cene 7210,84 eur za účelom zabezpečenia prevádzky softvéru
NUNTIO ASSR.
Uznesenie č. 14/2017:
Rada Fondu na podporu umenia schválila uzatvorenie zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí
(výpočtovej techniky), ktoré sú majetkom štátu v správe Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,
medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (požičiavateľ) a Fondom na podporu umenia
(vypožičiavateľ) v celkovej obstarávacej cene 7210,84 eur za účelom zabezpečenia prevádzky
softvéru NUNTION ASSR.
Za: 8
Proti:
Zdržal sa:
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.
-

zo 6.2.2017 vo veci navýšenia finančných prostriedkov pre Podprogram 1.4.2 Individuálne a
kolektívne výstavné a prezentačné aktivity na sumu 400 000 EUR z dôvodu vysokého počtu
prijatých žiadostí o finančné prostriedky.

Uznesenie č. 15/2017:
Rada Fondu na podporu umenia schválila navýšenie alokovanej čiastky pre Podprogram 1.4.2
Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity nezávislých galérií múzeí v rámci Výzvy
č. 4/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia.
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Za: 6
Proti:
Zdržal sa:
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.
K bodu č. 4:
Predseda rady fondu požiadal riaditeľa fondu, aby predstavil návrhy zmlúv o poskytnutie finančných
prostriedkov z FPU. Rada fondu sa jednotlivo venovala návrhom:
a) zmluvy pre schému de minimis,
b) zmluvy pre schému GBER,
c) zmluvy na tri roky,
d) zmluvy pre kapitálové výdavky,
e) zmluvy pre štipendiá.
Uznesenie č. 17/2017:
Rada Fondu na podporu umenia schválila predkladaný návrh zmlúv o poskytnutie finančných
prostriedkov z Fondu na podporu umenia v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.
Za: 7
Proti:
Zdržal sa:
Hlasovanie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 5:
Členovia rady fondu sa ďalej venovali schváleniu Výzvy č. 5/2017 na predkladanie finančných
prostriedkov z FPU. Riaditeľ fondu akcentoval predovšetkým výšku alokovaných prostriedkov pre
predmetné podprogramy, s ktorou rada fondu bez námietok súhlasila.
Uznesenie č. 18/2017:
Rada Fondu na podporu umenia schválila Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie
finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.
Za: 7
Proti:
Zdržal sa:
Hlasovanie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 6:
V súvislosti s plánovanými výzvami na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na
podporu bolo potrebné zapracovať úpravy do dokumentu Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017.
Úpravy sa týkali najmä pilotného Podprogramu 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela, nastavenia výšky
štipendií a iných nevyhnutných záležitostí, ktorými sa dôsledne zaoberala rada fondu.
Uznesenie č. 19/2017:
Rada Fondu na podporu umenia schválila upravený návrh Štruktúry na podporu umenia na rok 2017
v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.
Za: 7
Proti:
Zdržal sa:
Hlasovanie bolo jednomyseľne prijaté.
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Pani S. Stasselová sa ospravedlnila za meškanie a pripojila sa k ostatným členom rady fondu.
K bodu č. 7: ,
Riaditeľ fondu podal rade fondu krátku správu o aktuálnej činnosti kancelárie:
- Prebieha diskusia s Úradom vlády o nastavenia poskytovania grantov EPH a Nórska. Riaditeľ
navrhuje, aby prioritou bola podpora vybudovania rezidenčných centier pre umelcov. Rada
fondu súhlasila s navrhovaným postupom.
- Riaditeľ fondu plánuje predĺžiť Výzvu na predkladanie návrhov na členov/ky odbornej komisie
FPU pre Podprogram 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela v prípade, že príde nedostatočný
počet návrhov.
- Dňa 15.2.2017 bude zverejnená Výzva č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné
prostriedky z FPU.
Uznesenie č. 20/2017:
Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie správu o činnosti kancelárie Fondu na podporu
umenia od 12.1.2017 do 10.2.2017.
Za: 8
Proti:
Zdržal sa:
Hlasovanie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 8:
V rámci bodu rôzne informoval riaditeľ fondu o prezentácii Podprogramu 1.6.3 Tvorba
multimediálneho diela, ktoré sa uskutoční dňa 21.2.2017.
Na záver stretnutia oboznámil riaditeľ fondu členov rady fondu o plánovaných zmenách v Príručke
o publicite a informovanosti FPU. Do registračného systému FPU sa aplikuje nová funkcionalita:
žiadatelia budú informovať o propagácii prostredníctvom svojich účtov v aplikácii. Členovia rady
fondu súhlasili s plánovanou zmenou.
Uznesenie č. 21/2017:
Rada Fondu na podporu umenia súhlasí s predkladanými zmenami vo vnútornom predpise Príručka
pre publicitu a informovanosť Fondu na podporu umenia.
Za: 8
Proti:
Zdržal sa:
Hlasovanie bolo jednomyseľne prijaté.
Termín 4. rokovania rady Fondu na podporu umenia bol stanovený na 1.3.2017 o 16.30 hod.
Termín 5. rokovania rady Fondu na podporu umenia bol stanovený na 29.3.2017 o 16.30 hod.
Termín 6. rokovania rady Fondu na podporu umenia bol stanovený na 19.4.2017 o 16.30 hod.
V Bratislave dňa 13.2.2017
Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová
Zápis overila: Anna Miklovičová

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