Zápis z 12. 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, Kovalčik Jozef, Kubušová Lenka.
Program:
1. Schválenie programu.
2. Schválenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2018 – predkladá riaditeľ FPU.
3. Informácia o činnosti kancelárie od 4.9.2017 do 7.9.2017.
4. Rôzne.
Predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 12. rokovanie, z celého
zasadnutia ospravedlnil p. S. Stasselovú a p. A. Lukáčovú a za overovateľku zápisu navrhol p. Z.
Jaurovú
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila p. Z. Jaurovú za overovateľku zápisu z 12. 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 nemali žiadne pripomienky a zahlasovali za schválenie predkladaného návrhu programu
12. rokovania.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 12. rokovania rady fondu.
K bodu č. 2:
Rada fondu otvorila diskusiu k príprave kľúčového dokumentu fondu – Štruktúra podpornej činnosti
na rok 2018. Riaditeľ fondu poďakoval členom rady fondu za podnetné pripomienky, ktoré postupne
prechádza a reflektuje do dokumentu.
Najpodstatnejším sa z hľadiska nastavenia podmienok podpornej činnosti javil pilotný program 6 –
Mesto kultúry. Členka rady p. Zora Jaurová poslala v stanovenom termíne pripomienky
k predmetnému programu, v ktorých navrhla úpravu úvodnej explikácie programu, nastavenia kritérií
hodnotenia projektov, počtu a zastúpeniu členov odborných komisií v jednotlivých etapách
hodnotenia.
V ďalšom kroku prišlo na tému nastavenie pravidiel a rozdelenia poskytovania štipendií. Členovia
rady fondu uvažovali o vytvorení dvoch schém poskytovania štipendií – jedna kategória by bola
určená pre začínajúcich a mladých umelcov a ďalšia pre profesionálnych umelcov s bohatým
portfóliom tvorby. Napokon sa rada fondu rozhodla, že toto rozdelenie stanovia podľa veku daného
umelca a limitom bude vek - 30 rokov. Dôležitým kritériom v súvislosti s podávaním žiadostí na
štipendium bude, že ak žiadateľ nemá ukončený projekt z minulého roku, nebude si môcť v danom
roku opäť žiadať v programoch určených na tvorbu a realizáciu diel.
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Z dôvodu veľkého počtu pripomienok, ktoré je ešte potrebné zapracovať do dokumentu, sa
schválenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2018 odkladá na najbližšie zasadnutie. Riaditeľ fondu
pošle členom rady fondu dňa 18.9.2017 finálnu verziu dokumentu na preštudovanie.
K bodu č. 3:
Riaditeľ fondu podal rade fondu správu o činnosti kancelárie fondu:
- Momentálne sa pracovníci fondu venujú spracovaniu posledných zmlúv o poskytnutí
finančných prostriedkov za rok 2017, čo je momentálne stanovené ako priorita.
- Riaditeľ fondu iniciuje stretnutie s riaditeľom a predsedom rady Audiovizuálneho fondu, aby
sa dohodli na participácii Audiovizuálneho fondu v rámci dotačnej schémy určenej pre
Program Mesto kultúry .

Uznesenie č. 73/2017:
Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie správu o činnosti kancelárie Fondu na
podporu umenia od 4.9.2017 do 7.9.2017.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 4:
V rámci bodu rôzne sa rada fondu nevenovala žiadnym vzniknutým otázkam či urgentným
záležitostiam.
Termín 13. rokovania rady fondu sa stanovil na 21.9.2017 o 13.00 hod. v sídle fondu.
V Bratislave, dňa 11.9.2017
Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová
Zápis overila: Zora Jaurová

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