Zápis z 8. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 10.5.2017 o 16.00 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA, III. posch., č. dv.: 330
Prítomní: Michalovič Peter, Megová Zuzana, Čierniková Irina, Halvoník Alexander, Lukáčová Alžbeta,
Jaurová Zora, Rusinová Zora, Miklovičová Anna, Stasselová Silvia, Kovalčik Jozef, Kubušová Lenka,
Taranenkova Ivana, Kovačovský Patrik, Jánošová Soňa, Černá Jana
Program:
1. Schválenie programu.
2. Informácia o podporených projektoch v rámci Výzvy č. 5/2017 na predkladanie žiadostí
o finančné prostriedky z FPU – predkladajú predsedovia Odborných komisií FPU.
3. Voľba a žrebovanie členov odborných komisií pre Výzvu č. 7/2017 na predkladanie žiadostí
o finančné prostriedky z FPU – predkladá riaditeľ FPU.
4. Schvaľovanie vnútorných predpisov – predkladá riaditeľ FPU.
5. Informácia o činnosti kancelárie od 29.4.2017 do 10.5.2017.
6. Rôzne.
Predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 8. rokovanie, zo začiatku
zasadnutia ospravedlnil p. S. Stasselovú, p. A. Miklovičovú a p. Z. Jaurovú a za overovateľku zápisu
navrhol p. S. Stasselovú.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila p. S. Stasselovú za overovateľku zápisu z 8. rokovania rady fondu.
Pani A. Miklovičová sa ospravedlnila za meškanie a pridala sa k ostatným členom rady fondu.
K bodu č. 1:
Pred rokovaním dostali členovia rady fondu mejlovou poštou predmetný materiál. Predseda rady
fondu vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Členovia
rady fondu hlasovali za schválenie upraveného návrhu programu 8. rokovania.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 8. rokovania rady fondu.
Pani Z. Jaurová sa ospravedlnila za meškanie a pridala sa k ostatným členom rady fondu.
K bodu č. 2:
Predseda rady fondu privítal predsedov Odborných komisií Fondu na podporu umenia (ďalej len
„odborné komisie“), ktorí jednotlivo podali členom rady fondu správu o výsledkoch hodnotenia
príslušných odborných komisií. Výsledky hodnotenia odborných komisií sú spracované v
dokumentoch Rozhodnutia riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov z FPU, ktoré sú prílohou
k tejto zápisnici a zároveň ich kancelária fondu zverejňuje na svojom webovom sídle.
Prvou v poradí informovala členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy č.
5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPU (ďalej len „výzva“) pre Podprogram 1.5
Literatúra predsedníčka odbornej komisie p. Ivana Taranenková:
Strana 1 z 5

•
•

•

Odborná komisia v zložení Belková Zuzana, Jaško Ľubomír, Makýšová Volárová Andrea,
Mikolaj Dušan a Taranenková Ivana.
V Podprograme 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry bolo
podporených:
-

113 žiadostí o dotácie s navrhovanou výškou finančnej podpory 296 200,- EUR. (Žiadaná
suma pre úplné žiadosti bola 607 339,- EUR),

-

31 žiadostí o štipendium s navrhovanou výškou finančnej podpory 153 642,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 368 211,- EUR).

Predsedníčka komisie konštatovala, že všetky relevantné projekty boli podporené
v primeranej miere a budú sa môcť realizovať. V diskusii člen rady A. Halvoník sa pýtal na
konkrétne projekty, ktoré neboli podporené. p. I. Taranenková mu vysvetlila dôvody
nepodporenia daných žiadostí.

O výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy č. 5/2017 pre Podprogram 1.4 Vizuálne umenie
informoval predseda odbornej komisie p. Patrik Kovačovský:
• Odborná komisia v zložení Mikušová Monika, Komanická Ivana, Jakalová Zuzana, Lehocký
Ľuboš a Kovačovský Patrik.
• V Podprograme 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – vizuálne umenie bolo podporených 84
žiadostí o štipendium s navrhovanou výškou finančnej podpory 297 337,- EUR. (Žiadaná suma
pre úplné žiadosti bola 1 462 248,- EUR).
• V Podprograme 1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie bolo
podporených 27 žiadostí o dotáciu s navrhovanou výškou finančnej podpory 90 050,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 355 370,- EUR).
• Pán Kovačovský navrhuje na základe praxe s grantovými schémami rôznych slovenských aj
zahraničných inštitúcií, aby žiadateľ, ktorý získa podporu vo forme štipendia, nemohol žiadať
opätovne hneď ďalší rok. Často sa stalo, že podporený projekt z minulého roka ešte nebol
uzavretý a už žiadali na ďalší, no odborná komisia nemohla adekvátne posúdiť súčasné
aktivity a výsledky žiadateľa.
• Podľa predsedu komisie, ďalším problematickým aspektom je, že prostredníctvom
slovenských občianskych združení si začínajú žiadať českí umelci na prezentáciu
v zahraničných galériách. Odborná komisia preto navrhuje určitým spôsobom zaviazať
autorov, t. j. Slovákov pôsobiacich v zahraničí, aby organizovali svoju výstavnú činnosť na
území Slovenskej republiky.
• Odborná komisia taktiež odporúča rozdeliť podprogram určený pre štipendiá vo vizuálnom
umení tak, aby dizajn, architektúra, textilná tvorba a úžitkové umenia mali samostatný
podprogram.
O výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy č. 5/2017 pre Podprogram 1.1 Divadlo informovala
podpredsedníčka odbornej komisie p. Soňa Jánošová:
• Odborná komisia v zložení Šimková Soňa, Liptáková Janka, Lindovská Nadežda, Jánošová
Soňa a Pistrák Rastislav.
• V Podprograme 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá bolo
podporených:
- 72 žiadostí o dotáciu s navrhovanou výškou finančnej podpory 457 000,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 1 460 644,- EUR),
- 12 žiadostí o štipendium s navrhovanou výškou finančnej podpory 45 033,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 103 311,- EUR).
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V Podprograme 1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá bolo
podporených 33 žiadostí o dotáciu s navrhovanou výškou finančnej podpory 250 000,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 689 580,- EUR).
V Podprograme 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo bolo podporených 19
žiadostí o dotáciu s navrhovanou výškou finančnej podpory 71 000,- EUR. (Žiadaná suma pre
úplné žiadosti bola 208 593,- EUR).

O výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy č. 5/2017 pre Podprogram 1.3 Hudba informovala
predsedníčka odbornej komisie p. Jana Černá:
• Odborná komisia v zložení Bianchi Gabriel, Hečko Maroš, Jaslovský Marian, Zvarová Silvia
a Černá Jana.
• V Podprograme 1.3.1 Tvorba, uvádzanie a šírenie hudobného diela bolo podporených:
- 38 žiadostí o dotáciu s navrhovanou výškou finančnej podpory 203 150,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 669 333,- EUR).
- 20 žiadostí o štipendium s navrhovanou výškou finančnej podpory 71 523,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 225 165,- EUR).
• V Podprograme 1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba bolo podporených
23 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 72 250,- EUR. (Žiadaná suma pre
úplné žiadosti bola 372 768,- EUR).
• Pani Černá v mene odbornej komisie fondu vyjadrila žiadosť o zmenu v dĺžke poskytovania
štipendia. Aktuálne schválená štruktúra podpornej činnosti umožňuje žiadateľom, aby si
žiadali o štipendium v dĺžke 3/6/9/12 mesiacov. Po zvážení aspektov jednotlivých žiadostí,
ich náročnosti a realizácii v praxi dospela odborná komisia k názoru, že pre niektoré
aktivity by bola adekvátna dĺžka realizácie projektu aj iný počet mesiacov, napr. 4 a nie 6,
čím by sa výrazne ušetrili finančné prostriedky, ktoré by mohli byť použité pre podporu
ďalších projektov.
Uznesenie č. 48/2017:
Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov
fondom v rámci Výzvy č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu
umenia pre
Podprogram 1.1 Divadlo,
Podprogram 1.3 Hudba,
Podprogram 1.4 Vizuálne umenie,
Podprogram 1.5 Literatúra.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Pani S. Stasselová sa ospravedlnila za meškanie a pridala sa k ostatným členom rady fondu.
Pani A. Lukáčová sa ospravedlnila z neprítomnosti na ďalšom pokračovaní 8. rokovania rady fondu.
K bodu č. 3:
Rada fondu pristúpila k voľbe členov odborných komisií pre Výzvu č. 7/2017 na predkladanie žiadostí
o finančné prostriedky z fondu pre predmetné podprogramy. Najskôr bolo vyžrebované celkové
poradie členov jednotlivých odborných komisií fondu. Rada fondu následne zvolila zvyšné dve pätiny
členov predmetných odborných komisií a dvoch náhradníkov.
Výsledky hlasovania boli zapísané do hárku, ktorý podpísal riaditeľ fondu a predseda rady fondu.
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Uznesenie č. 49/2017:
Rada Fondu na podporu umenia zvolila členov odborných komisií Fondu na podporu umenia pre
hodnotenie žiadostí pre Výzvu č. 7/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na
podporu umenia:
- Podprogram 5.2.2 Akvizícia múzeí,
- Podprogram 5.3.2 Akvizícia galérií,
- Podprogram 5.4 Ochrana zbierkových fondov.
Zoznam zvolených členov jednotlivých odborných komisií fondu je uvedený v prílohe k uzneseniu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Pani Z. Jaurová sa ospravedlnila z neprítomnosti na ďalšom pokračovaní 8. rokovania rady fondu.
K bodu č. 4:
Riaditeľ fondu predstavil členom rady fondu návrh Internej smernice o oznamovaní protispoločenskej
činnosti Fondu na podporu umenia, ku ktorej členovia rady fondu nemali žiadne pripomienky. Riaditeľ
fondu zároveň informoval radu fondu o príprave ďalších vnútorných predpisoch, ktoré v najbližšom
čase budú predložené rade fondu na schválenie.
Uznesenie č. 50/2017:
Rada Fondu na podporu umenia schválila predkladaný návrh Internej smernice o oznamovaní
protispoločenskej činnosti Fondu na podporu umenia v znení, v akom je priložená k tomuto uzneseniu.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 5:
Riaditeľ fondu podal rade fondu krátku správu o činnosti kancelárie. Aktuálnym dianím v kancelárii
fondu sú zasadnutia odborných komisií pre posledné výzvy Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017,
ktoré sa budú konať do polovice júna.
Uznesenie č. 51/2017:
Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie správu o činnosti kancelárie Fondu na podporu
umenia od 29.4.2017 do 10.5.2017.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Riaditeľ fondu informoval radu, že bude kontaktovať riaditeľa Hudobného centra ohľadom rozhovoru
uverejnenom v časopise Hudobný život, ktorý pokladá za nekorektný.
K bodu č. 6:
V rámci bodu rôzne predložil riaditeľ fondu členom rady fondu na schválenie faktúru na právne
služby v celkovej sume 7 000,- EUR bez DPH, ktorá prevýšila limit 5 000,- EUR. Riaditeľ výšku
a jednotlivé položky podrobne vysvetlil (boli priložené k faktúre), výška sumy súvisí s prípravou
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viacerých predpisov, ktoré musela kancelária fondu v poslednej dobe pripraviť a postupne ich
finalizuje.
Uznesenie č. 52a)/2017:
Rada Fondu na podporu umenia schválila platbu faktúry v celkovej sume 7000,- EUR bez DPH. Za
právne služby vystavenou zazmluvnenou právnickou firmou LAWS, s.r.o..
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
Riaditeľ fondu požiadal radu o navýšenie alokovanej čiastky pre Podprogram 1.5.3 – dotácie
o 20 000,- EUR a pre Podprogram 1.5.3 - štipendiá o 20 000,- EUR vzhľadom na veľký počet
predložených žiadostí.

Uznesenie č. 52b)/2017:
Rada Fondu na podporu umenia schválila navýšenie alokovanej čiastky pre Podprogram 1.5.3 –
dotácie o 20 000,- EUR (momentálna alokácia predstavuje sumu 220 000,- EUR) a pre Podprogram
1.5.3 - štipendiá o 20 000,- EUR (momentálna alokácia predstavuje sumu 100 000, - EUR). Zároveň
Rada Fondu na podporu umenia udeľuje Odbornej komisii Fondu na podporu umenia kompetenciu na
presun nevyčerpaných finančných prostriedkov medzi predmetnými podprogramami v rámci
Programu 1.5 Literatúra vo Výzve č. 6/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPU.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (A. Miklovičová)
Uznesenie bolo prijaté.
Poslednou prerokovanou záležitosťou boli uzavreté dodatky o zmene podmienok realizácie projektov
podporených z Fondu na podporu umenia. Zoznam dodatkov bol predložený rade fondu k
nahliadnutiu.
Uznesenie č. 52c)/2017:
Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie informáciu o zmene realizácie projektov pre
žiadosti, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Termín 8. rokovania Rady Fondu na podporu umenia bol stanovený na 31.5.2017 o 15.30 hod.
Výjazdové pracovné stretnutie Rady Fondu na podporu umenia sa uskutoční v dňoch 22. – 24.6.2017
Termín 10. rokovania Rady Fondu na podporu umenia bol stanovený na 27.6.2017 o 15.30 hod.
V Bratislave, dňa 12.5.2017
Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová
Zápis overil: Silvia Stasselová
prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
predseda Rady Fondu na podporu umenia
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