Zápis z 18. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 1.12.2017 o 16.00 hod.
Miesto: Lisztov pavilón Univerzitnej knižnice v Bratislave, Klariská 1, Bratislava
Prítomní: Michalovič Peter, Megová Zuzana, Čierniková Irina, Halvoník Alexander, Jaurová Zora, Rusinová Zora, Stasselová Silvia, Kovalčik Jozef, Mifkovičová Dana, Ürgeová Zuzana
Program:
1. Schválenie programu.
2. Schválenie rozpočtu FPU na rok 2018 - predkladá riaditeľ FPU.
3. Voľba členov odborných komisií pre Evidenciu profesionálnych umelcov – predkladá riaditeľ
FPU.
4. Schválenie Výzvy č. 5/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky – predkladá riaditeľ
FPU.
5. Informácia o činnosti kancelárie FPU od 10.11.2017 do 1.12.2017.
6. Rôzne.
Predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 18. rokovanie, z celého zasadnutia ospravedlnil p. A. Lukáčovú a p. A. Miklovičovú, zo začiatku rokovania ospravedlnil p. S. Stasselovú a za overovateľku zápisu navrhol p. I. Čiernikovú.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila p. I. Čiernikovú za overovateľku zápisu zo 18. rokovania 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 súhlasili s návrhom predkladaného programu a zahlasovali za schválenie návrhu programu 18.
rokovania.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 18. rokovania rady fondu.
K bodu č. 2:
Finančná manažérka fondu Zuzana Ürgeová informovala prítomných o návrhu rozpočtu fondu na rok
2018, ktorý bol aj spolu s komentárom zaslaný rade fondu na preštudovanie. Na základe stanoviska
prijatého dňa 1.12.2017 odporúča Dozorná komisia Fondu na podporu umenia (ďalej len „dozorná komisia“) rade fondu po zapracovaní pripomienok od člena dozornej komisie p. Jána Mikulíka schváliť
návrh rozpočtu FPU na rok 2018.
Finančná manažérka fondu bližšie špecifikovala návrh rozpočtu. Fond na podporu umenia očakáva
v roku 2018 príjmy vo výške 115 000 EUR. Ide najmä o príjmy z administratívnych poplatkov žiadateľov
o finančnú podporu. Očakávané navýšenie výdavkov bude spôsobené v najväčšej miere zvýšeným počtom zamestnancov, prenajatím ďalších kancelárskych priestorov a kúpou služobného osobného automobilu. Príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 20 000 000 EUR požaduje fond zaslať nasledovne:
19 500 000 EUR ako bežný transfer a 500 000 EUR vo forme kapitálového transferu.

Strana 1 z 5

Uznesenie č. 111/2017:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje na základe odporúčania Dozornej komisie Fondu na podporu
umenia – Uznesenie č. 2/2017 z 1.12.2017 – návrh rozpočtu Fondu na podporu umenia na rok 2018
v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 3:
Rada fondu sa zaoberala odbornou komisiou fondu pre hodnotenie žiadostí o zápis do Evidencie profesionálnych umelcov. Riaditeľ fondu informoval radu fondu o tom, že za druhý polrok 2017 bolo do
kancelárie fondu doručených 67 žiadostí o zápis do evidencie. Na základe čoho sa rada fondu rozhodla
stanoviť adekvátnu výšku odmeny pre členov odbornej komisii fondu vo výške 60,- EUR. Následne
zvolili a vyžrebovali členov odbornej komisie pre oblasti, v rámci ktorých sú aj žiadosti o zápis, t. j. výtvarné umenie, hudobné umenie a literatúra. Rada fondu zvolila taktiež dvoch náhradníkov pre každú
oblast a v prípade, že sa zvolení náhradníci nebudú môcť zúčastniť zasadnutia odbornej komisie, budú
oslovení ďalší členovia predmetnej odbornej komisie podľa abecedného poradia.
Výsledky hlasovania boli zapísané do hárku, ktorý podpísal riaditeľ fondu a predseda rady fondu.
Uznesenie č. 112/2017:
Rada Fondu na podporu umenia zvolila členov odbornej komisie pre hodnotenie žiadostí o zápis do
Evidencie profesionálnych umelcov. Zoznam zvolených členov odbornej komisie je uvedený v prílohe k
uzneseniu. Zároveň Rada Fondu na podporu umenia stanovila odmenu pre členov Odbornej komisie
Fondu na podporu umenia vo výške 60,- EUR.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Pani S. Stasselová sa ospravedlnila za meškanie a pridala sa k ostatným členom rady fondu.
K bodu č. 4:
V ďalšom bode programu predložil riaditeľ fondu navrhované znenie Výzvy č. 5/2018 na predkladanie
žiadostí o finančné prostriedky, konkrétne pre Program 6.1.1 Mesto kultúry. Členovia rady fondu nemali k zneniu výzvy žiadne pripomienky a prešli k hlasovaniu.
Uznesenie č. 113 /2017:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje Výzvu č. 5/2018 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 od 10.11. do 1.12.2017:
- Aktuálne prebiehajú zasadnutia Odborných komisií pre Výzvu č. 1/2018 a 2/2018.
- Budúci týždeň sa uskutočnia verejné prezentácie postupne pre v Bratislave, v Banskej Bystrici
a v Prešove.
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-

Prebehlo rokovanie s predstaviteľmi Fondu na podporu kultúry národnostných menšín vo veci
zakúpenia licencie na registračný systém, ktorý je vo vlastníctve Fondu na podporu umenia.
Predstavitelia oboch fondov sa dohodli, že Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
bude poskytnutá sublicencia na registračný systém bezplatne, ale spolupodieľať sa budú na
ďalšom vývoji systému.

Uznesenie č. 114 /2017:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie správu o činnosti kancelárie od 10.11. do 1.12.2017.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 6:
V rámci bodu Rôzne sa rada fondu venovala niekoľkým záležitostiam:
- Žiadosť o povolenie presunu dvoch koncertov na január 2018 zmluvy č. 17-133-01308 od žiadateľa ORPHEUS s.r.o.
Uznesenie č. 115/2017:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu použitia dotácie zmluvy č. 17-13301308 tak, ako je to uvedené v predmetnej žiadosti doručenej do Kancelárie Fondu na podporu umenia dňa 21.11.2017, ktorá je prílohou k tomuto uzneseniu.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
-

Žiadosť Prešovského združenia klasickej gitary o umožnenie realizácie projektu v Podprograme
3.3.2 Vzdelávacie aktivity – hudba pred oprávneným obdobím.
Uznesenie č. 116/2017:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť Prešovského združenia klasickej gitary
o umožnenie realizácie projektu v Podprograme 3.3.2 Vzdelávacie aktivity – hudba pred oprávneným obdobím tak, ako je to uvedené v predmetnej žiadosti doručenej do Kancelárie Fondu
na podporu umenia dňa 21.11.2017, ktorá je prílohou k tomuto uzneseniu.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

-

Žiadosť občianskeho združenia Javorie o prehodnotenie opätovného zaradenia žiadostí č. 18441-00870, 18-441-00871 a 18-441-00872 do rozhodovacieho procesu. Predmetné žiadosti
boli vyradené z dôvodu ich zaslania po dátume uzavretia Výzvy č. 2/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia. Termín uzávierky danej výzvy bol
stanovený na 30.10.2017, kým spomínané žiadosti boli odoslané dňa 31.10.2017.
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Uznesenie č. 117/2017:
Rada Fondu na podporu umenia sa uznáša, že žiadosti č. 18-441-00870, 18-441-00871 a 18441-00872 od žiadateľa Javorie nie je možné zaradiť do rozhodovacieho procesu, keďže zo
strany žiadateľa došlo k nedodržaniu termínu predkladania žiadostí pre predmetnú Výzvu č.
2/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
-

Žiadosť Pohronského osvetového strediska o prehodnotenie opätovného zaradenia žiadostí č.
18-441-00771, 18-451-00772 a 18-451-00773 do rozhodovacieho procesu. Predmetné žiadosti
boli vyradené z dôvodu ich zaslania po dátume uzavretia Výzvy č. 2/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia. Termín uzávierky danej výzvy bol
stanovený na 30.10.2017, kým spomínané žiadosti boli odoslané dňa 31.10.2017.
Uznesenie č. 118/2017:
Rada Fondu na podporu umenia sa uznáša, že žiadosti č. 18-441-00771, 18-451-00772 a 18451-00773 od žiadateľa Pohronské osvetové nie je možné zaradiť do rozhodovacieho procesu,
keďže zo strany žiadateľa došlo k nedodržaniu termínu predkladania žiadostí pre predmetnú
Výzvu č. 2/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

-

Žiadosť Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici o prehodnotenie opätovného
zaradenia žiadostí č. 18-451-00716, 18-451-00710, 18-451-00708, 18-441-00701, 18-44100705 a 18-441-00707 do rozhodovacieho procesu. Predmetné žiadosti boli vyradené z dôvodu ich zaslania po dátume uzavretia Výzvy č. 2/2018 na predkladanie žiadostí o finančné
prostriedky z Fondu na podporu umenia. Termín uzávierky danej výzvy bol stanovený na
30.10.2017, kým spomínané žiadosti boli odoslané dňa 31.10.2017.
Uznesenie č. 119/2017:
Rada Fondu na podporu umenia sa uznáša, že žiadosti č. 18-451-00716, 18-451-00710, 18-45100708, 18-441-00701, 18-441-00705 a 18-441-00707od žiadateľa Považské osvetové stredisko
nie je možné zaradiť do rozhodovacieho procesu, keďže zo strany žiadateľa došlo k nedodržaniu
termínu predkladania žiadostí pre predmetnú Výzvu č. 2/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

-

Dňa 21.11.2017 bola do kancelárie fondu doručená žiadosť o kladné riešenie žiadosti č. 18231-00913 pre literárny časopis pre mladú literatúru a umenie DOTYKY od žiadateľa BREFIT-e,
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s.r.o., v ktorej uvádza, že dňa 30.10.2017 odoslali predmetnú žiadosť v tlačenej podobe poštou, no z dôvodu údajného pochybenia Slovenskej pošty nebola žiadosť do kancelárie fondu
doručená. Doklad, ktorým sa žiadateľ preukázal, nedokazuje, že daná žiadosť bola odoslaná,
keďže ide len o doklad o zaplatení, a nie o podací lístok, na ktorom by bolo jednoznačne uvedený odosielateľ aj adresát. Rada fondu sa rozhodla žiadosť neakceptovať.
Uznesenie č. 120/2017:
Rada Fondu na podporu umenia sa uznáša, že žiadosť č. 18-231-00913 pre literárny časopis
pre mladú literatúru a umenie DOTYKY, ktorá bola doručená do Kancelárie Fondu na podporu
umenia dňa 21.11.2017, nie je ju možné zaradiť do rozhodovacieho procesu, keďže zo strany
žiadateľa došlo k nedodržaniu termínu predkladania žiadostí pre predmetnú Výzvu č. 2/2018
na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
-

V súvislosti so žiadosťou č. 17-522-04392 Akvizícia expozície šľachtických rodov od žiadateľa
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove informoval riaditeľ fondu členov
rady fondu o ďalšom vývoji danej záležitosti. Dňa 23.11.2017 bola do kancelárie fondu doručená odpoveď od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na žiadosť o sprostredkovanie stanoviska Slovenského národného múzea k autenticite predmetu kultúrnej hodnoty. V liste sa
uvádza, že Slovenské národné múzeum na výkon činnosti, ktorou je vydávanie odborných posudkov a odborných stanovísk k predmetom kultúrnej hodnoty pre potreby iných subjektov
nemá zákonné oprávnenie ani zákonnú povinnosť. Riaditeľ fondu konštatoval, že predmetnému žiadateľovi nie je možné predložiť návrh zmluvy, keďže nedisponuje dokumentáciou potvrdzujúcou autenticitu predmetu a posudkom vierohodne potvrdzujúcim primeranosť ceny
za predmetný zbierkový predmet. Rada fondu sa stotožnila so stanoviskom riaditeľa a súhlasí
s postupom.
Uznesenie č. 121/2017:
Rada Fondu na podporu umenia sa stotožňuje s postupom riaditeľa fondu, ktorý sa rozhodol
nepredložiť návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov k podporenej žiadosti č. 17522-04392 od žiadateľa Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, keďže
žiadateľ nepredložil dokumentáciu potvrdzujúcu autenticitu predmetu a posudok vierohodne
potvrdzujúci primeranosť ceny za predmetný zbierkový predmet.

Termín 19. rokovania rady fondu sa stanovil na 12.12.2017 o 16.00 hod. v sídle fondu.
Termín 1. rokovania v roku 2018 sa stanovil na 8.1.2018 o 15.00 hod. v sídle fondu.
V Bratislave dňa 4.12.2017
Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová
Zápis overila: Irina Čierniková

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