FPU-502/2016-120
Zápis z 11. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 24. mája 2016 o 17.00 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, III. posch., č. dv.: 330, Cukrová 14, 811 08 BA
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválenie programu.
Informácia o podporených projektoch vo Výzve č. 4/2016, 5/2016 a 6/2016.
Navýšenie finančných prostriedkov pre Podprogram 4.3 v rámci Výzvy č. 6 /2016.
Voľba členov Odbornej komisie FPU pre Výzvu č. 9/2016.
Evidencia profesionálneho umelca – predkladá riaditeľ fondu.
Informácia o žiadostiach o zmenu realizácie projektov - predkladá riaditeľ fondu.
Informácia o činnosti kancelárie od 14.5.2016 do 24.5.2016.
Rôzne.

Rokovanie otvoril predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „fond“), z celého rokovania
ospravedlnil p. S. Stasselovú a za overovateľa zápisu navrhol p. A. Lukáčovú.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila p. A. Lukáčovú za overovateľku zápisu z 11. rokovania rady fondu.
K bodu č. 1:
Členovia rady dostali pred zasadnutím mailovou poštou predmetný materiál. Predseda rady vyzval
prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Nikto z členov rady
nemal k programu rokovania pripomienku, preto zahlasovali za jeho schválenie.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh predkladaného programu 11. rokovania.
K bodu č. 2:
Riaditeľ fondu informoval členov rady o výsledkoch hlasovania per rollam zo dňa 19.3.2016, kedy na
odporúčanie odbornej komisie fondu požiadal radu fondu o navýšenie alokovanej čiastky pre
Podprogram 4.3 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť: Prehliadky, festivaly, súťaže v rámci
mimoriadnej Výzvy č. 6/2016 o 60 000,00 EUR.
Uznesenie č. 73:
Rada Fondu na podporu umenia schválila navýšenie alokovanej čiastky 100 000,00 EUR určenej na
podporu projektov v rámci Výzvy č. 6/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu z Fondu na podporu
umenia pre Podprogram 4.3 o 60 000,00 EUR na čiastku 160 000,00 EUR.
ZA: 6 (P. Michalovič, Z. Komárová, I. Čierniková, A. Lukáčová, A. Miklovičová, Z. Rusinová)
PROTI: 1 (A. Halvoník)
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu č. 3:
Predseda rady sa poďakoval predsedníčkam a predsedom Odborných komisií Fondu na podporu
umenia (ďalej len „OK FPU“) za dôsledné a zodpovedné hodnotenie. Ako prvým v poradí vystúpil p.
Ivan Marton – predseda OK FPU pre Podprogram 1.3.2 – Hudba: Prehliadky, festivaly, súťaže,
koncerty v rámci Výzvy č. 4a/2016. Zasadnutie sa konalo v dňoch 5.5. a 9.5.2016 v sídle fondu. Na
hodnotenie bolo predložených 298 úplných žiadostí so žiadanou sumou 3 796 459, 00 EUR. Výška
alokovanej čiastky bola 750 000, 00 EUR. Predseda komisie p. Marton vysvetlil rade, že spolu
s ostatnými členmi OK FPU mali neľahkú úlohu, nakoľko pri prerozdeľovaní projektov vyčerpali
alokovanú čiastku, preto požiadali riaditeľa o navýšenie prostriedkov o 74 600,00 EUR. Podpora bola
tak pridelená iba projektom, ktoré získali viac 305 bodov z možných 500. Podľa slov pána Martona
museli členovia po zverejnení výsledkov hodnotenia čeliť neustálym telefonátom zo strany
žiadateľov. Z tohto dôvodu navrhuje, aby sa v registračnom systéme vytvorila možnosť pre slovný
komentár k rozhodnutiu. Na záver predseda odbornej komisie vyslovil spokojnosť s bezproblémovou
súčinnosťou členov komisie s fondom.
Druhou v poradí vystúpila p. Farkašová Etela ako predsedníčka OK FPU pre Podprogram 1.5.4 Literatúra: Prehliadky, festivaly a súťaže v rámci Výzvy č. 4a/2016 na predkladanie žiadostí o finančné
prostriedky z FPU. Na úvod oboznámila radu so skutočnosťou, že odborná komisia pracovala v súlade
so všetkými pravidlami. Ako uviedla p. Farkašová, rozhodnutie komisie prinieslo dva paradoxné
momenty: otvorené ataky na zloženie komisie, pričom verejnosť si však neuvedomila otázku náhody
vzhľadom ku skutočnosti, že traja členovia boli náhodne vyžrebovaní. V žiadnom prípade to nijak
neovplyvnilo úroveň rokovania ani hodnotenia. Druhým momentom bol mediálny rozruch okolo
projektu Kongres slovenských spisovateľov. Komisia si dôkladne žiadosť preštudovala a nadobudla
presvedčenie, že ide o významné podujatie s medzinárodnou účasťou. Bol to jeden z ťažiskových
projektov a vzhľadom k tomu pridelila aj finančné prostriedky. Predseda rady reagoval na vyjadrenie
pani Farkašovej a vysvetlil, že rada fondu nepodľahla mediálnemu tlaku, reagovala až na podnety
prichádzali z kultúrnej a umeleckej obce, preto rada na žiadosť riaditeľa rozhodla stretnúť na
mimoriadnom rokovaní a prešetriť danú žiadosť. Členovia rady prešli v rozpočte položku po položke
a znížili sumu pridelenú sumu. Riaditeľ fondu dodal, že nikto nespochybnil samotný projekt,
rozhodnutie komisie, ani členov komisie. Jedinou spornou vecou bola výška dotácie.
Tretím vystupujúcim bol p. Babiak Michal – predseda OK FPU pre Podprogram Medziodborové
umelecké aktivity: 1.6.2 – Festivaly a prehliadky a 1.6.3 – Regionálne a lokálne umelecké aktivity.
Komisia zasadala dňa 10.5.2016 v zložení Jakalová Zuzana, Kupka Valerij, podpredsedníčka Mrvová
Zuzana a predseda Babiak Michal. Piaty člen p. Peter Lényi sa nezúčastnil zasadnutia z dôvodu
dodatočného zistenia konfliktu záujmov v súvislosti s jednou z predkladaných žiadostí.
Z predkladaných 68 úplných žiadostí v podprogram 1.6.2 sa rozhodli podporiť 46 projektov.
Alokovaná čiastka 150 000,00 EUR bola nedostatočná, preto riaditeľ rady na odporúčanie OK FPU
požiadal radu fondu o jej navýšenie o 100 000,00 EUR. Pokiaľ ide o Podprogram 1.6.3, predložených
bolo 46 úplných žiadostí, z čoho odborná komisia podporila 29 projektov s navrhovanou výškou
finančnej podpory 195 000,00 EUR. Na záver pán M. Babiak vyzdvihol skutočnosť, že členovia komisie
mali o projektoch veľa informácií, každý mal komplexný prehľad o projektoch a žiadateľoch v širšom
kontexte, čo bolo veľmi nápomocné pri hodnotení.
Predsedníčka OK FPU pre Podprogram 1.4.2 Vizuálne umenie: Prezentačné aktivity, výstavy,
prehliadky v rámci Výzvy č. 4/2016 p. Mikušová Monika oboznámila členov rady o zložení komisie:
Berberich Sokolová Juliana, Gürtler Ivan, Jakalová Zuzana a podpredseda Paľo Ľuboslav. Na
hodnotenie bolo predložených 285 úplných žiadostí s výškou žiadanej sumy 2 492 314,00 EUR. Pri
hodnotení sa hodnotitelia stretli s troma najzásadnejšími problematických momentmi:
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-

Niekoľko projektov bolo nesprávne zaradených, preto ich vyradili a odporučili zaradiť do
iného programu.
- Náznaky duplicitnosti žiadostí: o podporu na rovnaké podujatie sa uchádzala napríklad
galéria a taktiež aj individuálni umelci.
- Problematika neoprávnených položiek v rozpočte, ktoré by bolo potrebné viac vyšpecifikovať
smerom k žiadateľom.
Odborná komisia sa napokon rozhodla podporiť 196 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej
podpory 650 000,00 EUR.
Piatou v poradí vystúpila p. Feglová Viera – predsedníčka OK FPU pre Podprogram 4.1 –
Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o ľudovej kultúre a Podprogram 4.2 – Vznik
a prezentácia tvorby v rámci Výzvy č. 5/2016. V danom podprograme prišlo široké spektrum
rôznorodých žiadostí, preto v mene celej OK FPU navrhuje, aby bola komisia rozšírená na sedem
hodnotiteľov. Ďalším návrhom je, aby v žiadosti o vydanie odbornej publikácie žiadatelia povinne
uvádzali aj obsah a zoznam autorov. V rámci podprogramu 4.1 odporúča komisia podporiť 15 žiadostí
navrhovanou sumou 50 500,00 EUR a v podprogram 4.2 bolo podporených 98 žiadostí s výškou
navrhovanej finančnej podpory 304 707,00 EUR.
Ako poslednou zhodnotila zasadnutie OK FPU pre Podprogram 4.3 Ľudová kultúra a kultúrnoosvetová činnosť: Prehliadky, festivaly, súťaže v rámci mimoriadnej Výzvy č. 6/2016 predsedníčka
komisie p. Babčáková Katarína. Pred samotným zasadnutím bola masívna medializácia a tlak zo
strany žiadateľov, ktoré však nemali nijaký vplyv na úroveň a transparentnosť hodnotenia, ani na
výšku pridelenej podpory pre jednotlivé projekty. Odborná komisia fondu odporučila podporiť 15
žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 156 500, 00 EUR. Z tohto dôvodu bola navýšená
alokovaná čiastka 100 000,00 EUR o 56 500,00 EUR.
Uznesenie č. 74:
Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov
fondom vo:
- Výzve č. 4/2016:
a) Podprogram 1.3.2 – Hudba: Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty,
b) Podprogram 1.5.4 - Literatúra: Prehliadky, festivaly a súťaže,
c) Podprogram Medziodborové umelecké aktivity: 1.6.2 – Festivaly a prehliadky a 1.6.3 –
Regionálne a lokálne umelecké aktivity,
d) Podprogram 1.4.2 Vizuálne umenie: Prezentačné aktivity, výstavy, prehliadky
- Výzve č. 5/2016:
a) Podprogram 4.1 – Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o ľudovej kultúre,
b) Podprogram 4.2 – Vznik a prezentácia tvorby v rámci Výzvy č. 5/2016.
- Výzve č. 6/2016:
Podprogram 4.3 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť: Prehliadky, festivaly, súťaže
v rámci mimoriadnej Výzvy č. 6/2016.
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu č. 4:

Ďalším bodom programu bolo žrebovanie a voľba členov odborných komisií v rámci Výzvy
č. 9/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu pre Program 5.
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Prvým krokom bolo vyžrebovanie poradia členov danej OK FPU, ktoré sa zapísalo do
volebného hárku. V poradí prví štyria vyžrebovaní členovia OK sa v prípade, že nie sú
v konflikte záujmu voči predkladaným projektom a môžu v danom termíne vykonávať
funkciu člena odbornej komisie, stávajú automaticky členmi OK pre hodnotenie projektov vo
Výzve č. 9/2016. Predseda rady následne vyzval členov rady fondu, aby zvolili dve pätiny
členov odborných komisií fondu a dvoch náhradníkov. Výsledky hlasovania sa zapísali do
hárku, ktorý podpísala predsedníčka fondu a predseda rady fondu.
Uznesenie č. 75:
Rada Fondu na podporu umenia vyžrebovala a zvolila členov Odborných komisií Fondu na podporu
umenia pre hodnotenie žiadostí v rámci Výzvy č. 9/2016 na predkladanie žiadostí o finančné
prostriedky z Fondu na podporu umenia pre Program 5 – Medzinárodné aktivity a mobility. Zoznam
vyžrebovaných a zvolených členov jednotlivých odborných komisií fondu je uvedený v prílohe
k uzneseniu.
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu č. 5:
Riaditeľ fondu sa v bode č. 5 venoval Evidencii profesionálneho umelca (ďalej len „evidencia“).
Riaditeľ fondu informoval radu o tom, že do sídla fondu doposiaľ prišlo 45 žiadostí o zápis do
evidencie, a preto je potrebné zvoliť členov odbornej komisie, ktorá bude posudzovať tieto žiadosti,
ktoré boli kancelárii fondu doručené do termínu zasadnutia rady. Rada fondu zvolila členov odbornej
komisie pre zápis do evidencie profesionálnych umelcov tak, aby bola zastúpená každá oblasť
umenia, v ktorej žiadatelia pôsobia. Za oblasť výtvarného umenia boli zvolení dvaja členovia
odbornej komisie, pretože väčšina žiadostí je práve z tejto oblasti. O nomináciu člena odbornej
komisie za oblasť audiovizuálnej kultúry požiada rada Audiovizuálny fond.
Uznesenie č. 76:
Rada Fondu na podporu umenia zvolila šiestich členov a deväť náhradníkov členov Odborných komisií
Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí o zápis do Evidencie profesionálnych umelcov.
Siedmeho člena a jedného náhradníka nominuje rade Audiovizuálny fond. Zoznam zvolených členov
odbornej komisie fondu pre EPU je uvedený v prílohe k uzneseniu.
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu č. 6:
Riaditeľ fondu podal rade fondu informáciu o žiadostiach o zmenu miesta realizácie projektov.
Konkrétne ide o žiadosti č. 16-510-00369, 16-510-00293, 16-430-00979.
Uznesenie č. 77:
Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie informáciu o zmene miesta realizácie projektov pre
žiadosti č. 16-510-00369, 16-510-00293, 16-430-00979.
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

K bodu č. 7:
Riaditeľ fondu informoval radu fondu o činnosti kancelárie v lehote od 14.5.2016 do 24.5.2016:
- uzatvorila sa posledná Výzva č. 12/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky
z FPU v rámci Štruktúry podpornej činnosti na rok 2016,
- v najbližšom čase budú zasadať odborné komisie pre zostávajúce výzvy.
K bodu č. 8:
V poslednom bode programu sa rada fondu venovala niekoľkým záležitostiam.
A. Predsedníčka rady p. Z. Komárová oboznámila ostatných členov rady o písomnej žiadosti p.
D. Károvej, riaditeľky Asociácie Divadelná Nitra, o stretnutie, na ktorom by malo byť
prítomných aj 17 pozvaných osôb podpísaných v liste. Vybraní členovia rady fondu sa
zúčastnia stretnutia. Termíny a miesto konania navrhne pozývajúca strana.
Z. Komárová a Z. Jaurová sa ospravedlnili z neúčasti na ďalšom pokračovaní rokovania rady.
B. V súvislosti s Programom 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity požiadal riaditeľ fondu členov
rady fondu o prerokovanie výšky honoráru pre členov OK FPU pre daný program vo Výzve č.
7/2016. Dôvodom je vysoký počet predložených žiadostí, no taktiež aj komplexný charakter
žiadostí, čo si vyžaduje náročnú časovú prípravu. Rada po zvážení všetkých aspektov súhlasila
s navýšením honoráru pre členov OK FPU pre uvedenú výzvu.
V súvislosti s Programom 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity riaditeľ fondu vzhľadom na počet
prijatých žiadostí požiadal radu o navýšenie alokovanej čiastky pre Podprogramy 3.1.1 až
3.7.1 v hodnote 400 000,00 EUR na sumu 500 000,00 EUR a pre Podprogramy 3.1.2 až 3.7.2
z 400 000,00 EUR na 550 000,00 EUR. Finančné prostriedky by boli vyčlenené z plánovej
rezervy pre Program 3.
Uznesenie č. 78:
Rada Fondu na podporu umenia schválila navýšenie honoráru pre členov Odbornej komisie Fondu na
podporu umenia pre Program 3 - Výskum a vzdelávacie aktivity v rámci Výzvy č. 7/2016 na
predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia na sumu 500,00 EUR.
Uznesenie č. 79:
Rada Fondu na podporu umenia súhlasila s navrhovaným navýšením alokovanej čiastky pre Program
3 – Výskum a vzdelávacie aktivity v rámci Výzvy č. 7/2016 na predkladanie žiadostí o finančné
prostriedky z Fondu na podporu umenia. Pre Podprogramy 3.1.1 až 3.7.1 bude pôvodná alokovaná
čiastka v hodnote 400 000,00 EUR navýšená na sumu 500 000,00 EUR a pre Podprogramy 3.1.2 až
3.7.2 bude pôvodne alokovaná čiastka 400 000,00 EUR navýšená na sumu 550 000,00 EUR.
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

C. Riaditeľ fondu uviedol, že do Podprogramov 1.5.1 až 1.5.3 prišlo veľmi veľa žiadostí o dotáciu
aj štipendium, preto navrhuje rade vytvorenie dvoch komisií, ktoré by žiadosti hodnotili. Pod
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diskusii sa členovia rady rozhodli, že pre uvedené podprogramy bude vytvorená jedna
komisia pre hodnotenie žiadostí o štipendiá a druhá pre hodnotenie žiadostí o dotáciu.
Uznesenie č. 80:
Rada Fondu na podporu umenia sa uzniesla, že pre Program 1.5 – Literatúra budú žiadosti o finančné
prostriedky z Fondu na podporu umenia hodnotené dvoma odbornými komisiami fondu:
1. Odborná komisia hodnotiaca žiadosti o štipendium pre Podprogram 1.5.1 – Tvorba
a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež, 1.5.2 – Tvorba a vydávanie pôvodnej
slovenskej umeleckej literatúry, 1.5.3 – Vydávanie prekladov umeleckej literatúry.
2. Odborná komisia hodnotiaca zvlášť žiadosti o dotáciu. pre Podprogram 1.5.1 – Tvorba
a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež, 1.5.2 – Tvorba a vydávanie pôvodnej
slovenskej umeleckej literatúry, 1.5.3 – Vydávanie prekladov umeleckej literatúry.
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
D. Riaditeľ fondu predložil rade fondu zoznam členov odborných komisií, ktorí sa stali žiadateľmi
vo fonde a navrhol rade ich odvolanie.
Uznesenie č. 81:
Rada Fondu na podporu umenia odvoláva z funkcie členov/ky Odbornej komisie Fondu na podporu
umenia p. Jána Kraloviča, p. I. Ditte Jurčovú, p. I. Liszkayovú, p. M. Musila, p. L. Boržíka, p. S. Soloviča
a p. D. Kenderovú.
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
E. Členovia Rady Fondu na podporu umenia prerokovali možnosť výjazdového pracovného
stretnutia, na ktorom by podrobne zhodnotili podporu činnosť pre rok 2016 a podrobne sa
zaoberali Štruktúrou podpornej činnosti na rok 2017. Predpokladaný termín stretnutia je
stanovený na 11. a 12.7.2016.
Termín nasledujúceho 12. rokovania Rady FPU bol stanovený na 8.6.2016 o 16.00 hod.
V Bratislave dňa 26.5.2016
Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová
Zápis overila: Alžbeta Lukáčová

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