Zápis z 4. rokovania rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 1.3.2017 o 16.30 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, , Cukrová 14, 811 08 BA, III. posch., č. dv.: 330
Prítomní: Michalovič Peter, Rusinová Zora, Čierniková Irina, Halvoník Alexander, Lukáčová Alžbeta,
Jaurová Zora, Miklovičová Anna
Program:

1. Schválenie programu.
2. Informácia o podporených projektoch v rámci Výzvy č. 4/2017 na predkladanie
žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia. Predkladajú predsedovia
príslušných odborných komisií FPU.
3. Schválenie upraveného návrhu vnútorného predpisu Zásady poskytnutia finančných
prostriedkov z Fondu na podporu umenia– predkladá riaditeľ FPU.
4. Schválenie Výzvy č. 6/2017 a 7/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky
z Fondu na podporu umenia – predkladá riaditeľ FPU.
5. Odvolanie členky odbornej komisie Fondu na podporu umenia – predkladá riaditeľ
FPU.
6. Informácia o činnosti kancelárie od 11.2.2017 do 1.3.2017.
7. Rôzne.
Predseda rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 4. rokovanie, zo začiatku
zasadnutia ospravedlnil p. S. Stasselovú, z celého zasadnutia ospravedlnil p. Z. Komárovú a za
overovateľku zápisu navrhol p. Z. Rusinovú.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila p. Z. Rusinovú za overovateľku zápisu z 4. 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 4. rokovania.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 4. rokovania 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
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.
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Ako prvou v poradí informovala o výsledkoch hodnotenia predsedníčka odbornej komisie pre
Podprogram 3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnisť p. Viera Feglová.
• Odborná komisia v zložení Bianchi Gabriel, Hruškovičová Danuša, Knopová Elena, Lehocký
Ľuboš, Marcelli Miroslav , Megyeši Peter a Feglová Viera.
• Výsledky hodnotenia:
- Podprogram 3.1.2 Vzdelávacie aktivity – divadlo
Podporených bolo 11 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 54 000,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 280 300,- EUR).
- Podprogram 3.2.2 Vzdelávacie aktivity – tanec
Podporených bolo 6 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 46 000,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 179 316,- EUR).
- Podprogram 3.3.2 Vzdelávacie aktivity – hudba
Podporených bolo 27 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 103 500,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 522 951,- EUR).
- Podprogram 3.4.2 Vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
Podporených bolo 18 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 86 600,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 401 623,- EUR).
- Podprogram 3.5.2 Vzdelávacie aktivity – literatúra
Podporených bolo 10 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 48 700,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 192 673,- EUR).
- Podprogram 3.6.2 Vzdelávacie aktivity – medziodborové aktivity
Podporených bolo 10 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 79 500,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 267 341,- EUR).
- Podprogram 3.7.2 Vzdelávacie aktivity – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
Podporených bolo 12 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 52 700,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 249 256,- EUR).
- Podprogram 3.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – výskum a vzdelávacie aktivity
Podporených bolo 11 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 76 450,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 164 164,- EUR).
• Pani predsedníčka ocenila, že v danej odbornej komisii boli v tomto roku odborníci zo
všetkých predmetných oblastí umenia a kultúry a v mene všetkých členov odbornej komisie
odporúča, aby sa táto koncepcia zachovala aj do najbližších rokov.
Predsedníčka odbornej komisie pre Podprogram 4.3.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus p.
Katarína Babčáková.
• Odborná komisia v zložení Feglová Viera, Fratričová Oľga, Košová Michaela, Šikulová Anna
a Babčáková Katarína.
• Podporených bolo 134 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 600 000,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 1 811 152,- EUR).
• Predsedníčka zhodnotila, že v danom podprograme bol relatívne veľký počet tzv. nulitných
žiadostí, t.j. nesprávne zaradených žiadostí, alebo žiadostí, pri ktorých bolo podozrenie
z duplicity, ktorým každý člen odbornej komisie pridelil 0 bodov. Nepodporené projekty boli
najmä z dôvodu nejasnej alebo nedostatočne špecifikovanej dramaturgie podujatia, nereálne

Strana 2 z 6

navýšeného rozpočtu alebo materiálnych nákladov, na ktoré žiadateľ nemal nárok, či
z dôvodu nedostatočného kultúrneho a umeleckého prínosu.
• Odporúčanie odbornej komisie: v Štruktúre podpornej činnosti na rok 2018 aktualizovať
a doplniť popisy zamerania podprogramov, aby boli podrobnejšie a komplexnejšie
špecifikovali oblasť podpory.
Predsedníčka odbornej komisie pre Podprogram 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity – knižnice p.
Ivana Gálusová.
• Odborná komisia v zložení Doktorová Oľga, Mišovičová Terézia, Nagyová Viera, Repaská
Alena a Gálusová Ivana.
• Podporených bolo 64 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 120 000,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 232 140,- EUR).
• Predsedníčka podala rade fondu návrhy na zefektívnenie hodnotiaceho procesu:
- V pohľade prideľovania bodov by okrem názvu projektu mal byť uvedený aj názov
žiadateľa.
- V danom podprograme by žiadateľ mal mať možnosť podať len jeden projekt na viaceré
aktivity, aby bol komplexný prehľad, koľko finančných prostriedkov a na aké činnosti
žiada jeden subjekt.
- Minimálna suma by mohla byť znížená na 1000,00 EUR, pretože si o finančnú podporu si
žiada aj mnoho menších knižníc, ktorým táto čiastka na zakúpenie nových publikácií stačí.
Predsedníčka odbornej komisie pre Podprogram 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť múzeá p. Libuša Jaďuďová.
• Odborná komisia v zložení Novotná Mariana, Maráky Peter, Šullová Zuzana, Koblišková
Zuzana a Jaďuďová Libuša.
• Podporených bolo 48 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 210 000,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 627 664,- EUR).
• Predsedníčka odporúča pridať ako špecifickú prílohu aj libreto, či ideový náčrt výstavy.
V prípadoch etapizovaných podujatí by mali žiadatelia opísať aj históriu podporených
projektov (prvých etáp), ak žiadajú na ďalšie pokračovanie podujatie, pretože bez popísania
doteraz dosiahnutých výsledkov odborná komisia nie je schopná dostatočne komplexne
posúdiť relevantnosť žiadosti.
Uznesenie č. 22/2017:
Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov
fondom v rámci Výzvy č. 4/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky pre Podprogram:
3 Vzdelávacie aktivity,
4.3.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus,
5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity – knižnice,
5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá.
ZA: 7
Proti:
Zdržal sa:
Hlasovanie bolo jednomyseľne prijaté.
Pani S. Stasselová sa ospravedlnila za meškanie a pripojila sa k ostatným členom rady fondu.
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K bodu č. 3:
Riaditeľ fondu predložil členom rady fondu upravený návrh vnútorného predpisu Zásady
poskytovania finančných prostriedkov z FPU doplnený o ustanovenie týkajúcich sa posudzovania
vecných výstupov projektov. Členovia rady fondu súhlasili s navrhovanými zmenami.
Uznesenie č. 23/2017:
Rada Fondu na podporu umenia schválila predkladaný návrh vnútorného predpisu Zásady
poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v znení, v akom je priložený
k tomuto uzneseniu.
Za: 8
Proti:
Zdržal sa:
Hlasovanie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 4:
Podľa predbežného harmonogramu výziev uvedenom v Štruktúre podpornej činnosti na rok 2017 by
mali byť v mesiaci marec vyhlásené dve výzvy: Výzva č. 6/2017 a 7/2017 na predkladanie finančných
prostriedkov z Fondu na podporu umenia. Rada fondu spolu s riaditeľom fondu podrobne diskutovali
o alokovaných čiastkach pre predmetné podprogramy, aby sumy určené na prerozdelenie reflektovali
výšku žiadanej a následne poskytnutej sumy.
Uznesenie č. 24/2017:
Rada Fondu na podporu umenia schválila Výzvu č. 6/2017 a 7/2017 na predkladanie žiadostí
o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v znení, v akom je priložený
k tomuto uzneseniu.
Za: 8
Proti:
Zdržal sa:
Hlasovanie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 5:
Vymenovaná členka odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Podprogram 1.5 p. Mária
Bátorová sa dňa 22.11.2016 stala štatutárnou zástupkyňou Klubu nezávislých spisovateľov. Dňa
15.12.2016 bola do sídla fondu doručená žiadosť o zmenu štatutára v profile žiadateľa. Vzhľadom ku
skutočnosti, že Klub nezávislých spisovateľov si z Fondu na podporu umenia žiadalo podporu
v minulom, aj v tomto roku, p. Mária Bátorová na základe korešpondencie so zamestnancami
kancelárie fondu požiadala o ukončenie členstva v danej odbornej komisii.
Uznesenie č. 25/2017:
Rada Fondu na podporu umenia odvoláva p. Máriu Bátorovú z funkcie členky odbornej komisie Fondu
na podporu umenia pre Podprogram 1.5 Literatúra.
Za: 8
Proti:
Zdržal sa:
Hlasovanie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 6:
Riaditeľ fondu podal rade fondu krátku správu o aktuálnej činnosti kancelárie:
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-

Riaditeľ fondu sa zúčastnil stretnutia s predstaviteľmi Nórskych fondov vo veci nastavenia
bilaterálnej spolupráce.
Výjazdové pracovné stretnutie rady fondu je naplánované na jún. Členovia rady fondu budú
intenzívne pracovať na rozpracovaní Štruktúry podpornej činnosti na rok 2018.

Uznesenie č. 26/2017:
Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie správu o činnosti kancelárie Fondu na podporu
umenia od 11.2.2017 do 1.3.2017.
Za: 8
Proti:
Zdržal sa:
Hlasovanie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 7:
- Členka rady fondu p. Z. Jaurova sa zúčastnila diskusie Platformy Kultúrna Bratislava. Jeden
z bodov stretnutia boli pripomienky k fungovaniu Fondu na podporu umenia. Pani Jaurová
vyzvala zainteresované osoby, aby napísali konkrétne pripomienky.
-

Bola vytvorená pracovná skupina spolu so zástupcami MK SR a Protimonopolného úradu, aby
sa vyšpecifikovali oblasti, na ktoré sa nevzťahuje štátna pomoc.

-

Riaditeľ fondu prijal do zamestnania dvoch nových zamestnancov. Referentka pre ľudovú
kultúru odchádza do dôchodku a nový pracovník ju nahradí na jej pracovnom mieste. Druhá
zamestnankyňa bude pôsobiť na novom pracovnom mieste na ekonomickom úseku.

-

Riaditeľ fondu odovzdal predsedovi rady fondu majetkové priznanie za predchádzajúci rok.

-

Bola ukončená dohoda o spolupráci s právnickou kanceláriou, pretože ich neflexibílnosť
v oblasti bežného právneho poradenstva spôsobila v mnohých prípadoch časovú tieseň
a zbytočné komplikácie. Nové verejné obstarávanie na právnické služby už bolo vyhlásené.
Zmenil sa však príslušný zákon, takže maximálna hranica zmluvnej sumy na právnické služby
na dva roky je až do výšky 200 000 EUR. Pre kanceláriu fondu sa na dva roky stanovila čiastka
100 000,00 EUR. Zároveň riaditeľ fondu informoval členov rady o ukončení verejného
obstarávania na nábytkové vybavenie.

Uznesenie č. 27/2017:
Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie Dohodu o skončení dohody o poskytovaní právnych
služieb so spoločnosťou PETKOV & Co s. r. o. a zároveň vzala na vedomie vyhlásenie nového
verejného obstarávania na právne služby. Rovnako rada vzala na vedomie informáciu o ukončení
verejného obstarávania na výrobu, dodanie, montáž a inštaláciu interiérového nábytkového
vybavenia na mieru v hodnote 16 878,00 EUR bez DPH. So spoločnosťou, ktorá predložila uvedenú
najnižšiu ponuku podpíše zmluvu predseda rady fondu.
Za: 8
Proti:
Zdržal sa:
Hlasovanie bolo jednomyseľne prijaté.
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.
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V Bratislave dňa 13.2.2017
Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová
Zápis overila: Rusinová Zora
prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
predseda rady Fondu na podporu umenia
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