Zápis z 13. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 7.9.2017 o 13.00 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA, III. posch., č. dv.: 330
Prítomní: Michalovič Peter, Megová Zuzana, Čierniková Irina, Miklovičová Anna, Jaurová Zora, Rusinová Zora, Halvoník Alexander, Lukáčová Alžbeta, Stasselová Silvia, Kovalčik Jozef, Kubušová Lenka.
Program:
1. Schválenie programu.
2. Schválenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2018 – predkladá riaditeľ FPU.
3. Schválenie Výzvy č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky – predkladá riaditeľ FPU.
4. Informácia o činnosti kancelárie od 8.9.2017 do 21.9.2017.
5. Rôzne.
Predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 13. rokovanie, zo začiatku
zasadnutia ospravedlnil p. S. Stasselovú, p. Z. Megovú a p. A. Miklovičovú a za overovateľku zápisu
navrhol p. A. Lukáčovú
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila p. A. Lukáčovú za overovateľku zápisu z 13. 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. Riaditeľ
fondu požiadal o doplnenie bodu č. 3 schválenie taktiež Výzvy č. 2/2018 na predkladanie žiadostí
o finančné prostriedky. Členovia rady fondu súhlasili s úpravou programu a zahlasovali za schválenie
predkladaného návrhu programu 13. rokovania.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 13. rokovania rady fondu.
K bodu č. 2:
Riaditeľ fondu predstavil členom rady fondu návrh finálnej verzie Štruktúry podpornej činnosti na rok
2018. Prítomní prediskutovali pred schválením dokumentu záležitosti, ktoré zostali otvorené. Venovali sa najmä rozdeleniu odbornej komisie pre literatúru a nastaveniu podmienok podpory pre štipendium.
Pani A. Miklovičová a S. Stasselová sa ospravedlnili za meškanie a pripojili sa k ostatným členom rady
fondu.
Uznesenie č. 74/2017:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje Štruktúru podpornej činnosti na rok 2018 v znení, v akom je
priložená k tomuto uzneseniu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 3:
V ďalšom bode oboznámil riaditeľ fondu radu fondu s predbežným harmonogramom výziev na rok
2018. Konkrétnejšie sa venovali Výzve č. 1/2018 a 2/2018, v rámci ktorých sa rada fondu zamerala
najmä na prerozdelenie alokovaných súm na prerozdelenie medzi jednotlivé podprogramy.
Uznesenie č. 75/2017:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje Výzvu č. 1/2018 a 2/2018 na predkladanie žiadostí
o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia v znení, v akom je priložená k tomuto uzneseniu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 4:
Riaditeľ fondu podal rade fondu správu o činnosti kancelárie fondu:
- Riaditeľ fondu upozornil na skutočnosť, že pri kontrole vecných vyhodnotení projektov niektorí prijímatelia nedodržiavajú rozsah vecných výstupov projektu. Nejde o častý jav, keďže
zmeny v projektoch sú prevažne upravené v dodatkoch k zmluvám, ktoré sú verejnosti prístupné v CRZ. Aby bol dodržaný princíp transparentnosti a verejnej kontroly aj v tomto prípade, oznámil rade, že bude každý takýto prípade predkladať rade, aby k nemu zaujala stanovisko.
- V pondelok 18.9.2017 sa v sídle fondu uskutočnila tlačová konferencia za účasti ministra kultúry Slovenskej republiky, na ktorej spolu s vedením fondu vyhlásil priority podpornej činnosti na rok 2018.
- Riaditeľ fondu a predseda rady fondu vedú s predstaviteľmi Audiovizuálneho fondu rokovanie o nastavení podmienok spolupráce v rámci programu Mesto kultúry 2019.
- Kancelária fondu organizuje verejnú prezentáciu štipendistov 5.10. v Bratislave a 19. 10.
v Košiciach. O bližších detailoch budú členovia rady fondu dodatočne informovaní.
- Rada fondu poveruje riaditeľa fondu, aby inicioval stretnutie s riaditeľom Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín v súvislosti s nastavením podmienok podpornej činnosti a potenciálneho prelínania podpornej činnosti medzi oboma fondami.
- Riaditeľ fondu sa v dňoch 27.9. až 29.9. zúčastní 14. stretnutia európskych členov medzinárodnej organizácie IFACCA, ktoré sa uskutoční v meste Aarhus v Dánsku.
Pani Z. Megová sa ospravedlnila za meškanie a pripojila sa k ostatným členom rady fondu.
Uznesenie č. 73/2017:
Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie správu o činnosti kancelárie Fondu na podporu
umenia od 8.9.2017 do 21.9.2017.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
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K bodu č. 5:
V rámci bodu rôzne sa rada fondu venovala žiadosti o zmenu termínu predloženia vecných výstupov
zmluvy č. 16-153-04528 – preklad knihy Walter Nigg – Kniha kacírov z nemeckého jazyka. Keďže ide
o opodstatnenú žiadosť, rada fondu sa rozhodla po krátkej diskusii žiadosť schváliť.
Uznesenie č. 77/2017:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu použitia štipendia zmluvy č. 16-153-04528
o poskytnutí finančných prostriedkov s názvom Preklad knihy Walter Nigg – Kniha kacírov (zmena
termínu predloženia vecných výstupov) tak, ako je to uvedené v predmetnej žiadosti doručenej do
Kancelárie Fondu na podporu umenia dňa 18.9.2017, ktorá je prílohou k tomuto uzneseniu.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

Termín 14. rokovania rady fondu sa stanovil na 21.9.2017 o 13.00 hod. v sídle fondu.
V Bratislave dňa 25.9.2017
Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová
Zápis overila: Alžbeta Lukáčová

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