FPU-546/2016-120
Zápis z 13. rokovania rady Fondu na podporu umenia

Dátum a hodina: dňa 15. júna 2016 o 16.30 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, III. posch., č. dv.: 330, Cukrová 14, 811 08 BA
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

1. Schválenie programu.
2. Voľba členov Odborných komisií Fondu na podporu umenia pre Výzvu č. 11/2016 na
predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPU.
3. Informácia o činnosti kancelárie od 9.6.2016 do 15.6.2016.
4. Rôzne.
Rokovanie otvoril predseda rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „fond“), zo začiatku rokovania
ospravedlnil p. A. Miklovičovú, z celého rokovania ospravedlnil p. S. Stasselovú, p. Z. Komárovú a p. A.
Lukáčovú. Za overovateľku zápisu navrhol p. Z. Jaurovú.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Hlasovania sa nezúčastnila p. A. Miklovičová. Rada fondu schválila p. Z. Jaurovú za overovateľku
zápisu z 13. 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. Členovia rady zahlasovali
za schválenie programu 13. rokovania.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Hlasovania sa nezúčastnila p. A. Miklovičová. Rada fondu schválila návrh programu 13. rokovania.
K bodu č. 2:
Členovia rady sa venovali voľbe členov odborných komisií Fondu na podporu umenia (ďalej len „OK
FPU“) pre Výzvu č. 11/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPU pre
 Podprogram 1.1– Divadlo,
 Podprogram 1.4 – Vizuálne umenie,
 Podprogram 1.5 – Literatúra (odborná komisia pre posúdenie žiadostí o štipendium).
Predseda rady najskôr vyžreboval tri pätiny členov pre danú komisiu. Členovia OK, ktorí boli
vyžrebovaní, sa v prípade, že nie sú v konflikte záujmu voči predkladaným projektom a môžu
v danom termíne vykonávať funkciu člena odbornej komisie, automaticky stávajú členmi OK pre
hodnotenie projektov v predmetnej výzve. Následne predseda rady vyzval členov rady fondu, aby
zvolili dve pätiny členov odborných komisií fondu a dvoch náhradníkov. Výsledky hlasovania sa
zapísali do hárku, ktorý podpísali predseda a vybraný člen rady fondu.
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Uznesenie č. 91:
Rada Fondu na podporu umenia vyžrebovala a zvolila členov odborných komisií Fondu na podporu
umenia pre hodnotenie žiadostí v rámci Výzvy č. 11/2016 na predkladanie žiadostí o finančné
prostriedky z Fondu na podporu umenia pre Podprogramy 1.1 – Divadlo, 1.4 – Vizuálne umenie, 1.5 –
Literatúra (OK FPU pre posúdenie žiadostí o štipendium). Zoznam vyžrebovaných a zvolených členov
jednotlivých odborných komisií fondu je uvedený v prílohe k uzneseniu.
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Hlasovania sa nezúčastnila p. A. Miklovičová. Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu č. 3:
Riaditeľ fondu informoval členov rady o činnosti kancelárie:
- Riaditeľ fondu sa na pozvanie českého Divadelného ústavu zúčastnil dňa 6.6. 2016 o 14:00
v Prahe na Celetnej 17 verejnej diskusie na tému „Státni fond kultúry“.
- Dňa 14.6.2016 o 13.00 hod. sa uskutočnilo stretnutie s riaditeľkou Asociácie Divadelná Nitra
p. Darinou Károvou a ďalšími zástupcami kultúrnej obce.
- Definitívny termín výjazdového pracovného stretnutia rady sa stanovil na 10. – 12.7.2016.
K bodu č. 4:
V rámci bodu rôzne sa rada venovala listom, ktoré prijala kancelária fondu. Ide o listy od občianskeho
združenia Opera Slovakia a od Slovenského centra AICT, ktorých žiadosti boli nepodporené. Rada
fondu žiadosti posúdila a plne rešpektuje hodnotenie odbornej komisie. Venovali sa však otázke
elektronických / online časopisov a ich zaradenia v štruktúre podpornej činnosti pre ďalšie roky.
Riaditeľ fondu na záver rokovania informoval radu o žiadosti č. 16-342-03399 od občianskeho
združenia Saplinq s názvom projektu Spline LAB vol. I (strach z neznámeho). Žiadateľ neuhradil
k žiadosti administratívny poplatok, preto ho následne vyzvala referentka fondu na jeho úhradu
a predloženie príslušného potvrdenia. Žiadateľ poplatok uhradil v stanovenom termíne, no oznam na
jeho predloženie mu nebol doručený, nakoľko došlo k chybe v e-mailovej adrese žiadateľa. Odborná
komisia žiadosť riadne obodovala, no vzhľadom k tomu, že fond nedisponoval uvedeným
potvrdením, bola vyradená z procesu prideľovania finančných prostriedkov (žiadosť získala viac ako
350 bodov potrebných na pridelenie podpory). Vzhľadom ku skutočnosti, že z časových dôvodov nie
je možné opätovne zvolať sedemčlennú komisiu, rada rozhodla, že odborná komisia rozhodne
o pridelení, alebo o nepridelení finančnej podpory per rollam na základe návrhu predsedníčky
odbornej komisie.
Uznesenie č. 92:
Rada Fondu na podporu umenia sa uzniesla, že o pridelení finančnej podpory pre žiadosť č. 16-34203399 od občianskeho združenia Saplinq s názvom projektu Spline LAB vol. I (strach z neznámeho)
odborná komisia rozhodne per rollam na základe návrhu predsedníčky odbornej komisie.
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
Termín nasledujúceho 14. rokovania rady FPU bol stanovený na 28.6.2016 o 16.30 hod.
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V Bratislave dňa 17.6.2016
Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová
Zápis overila: Zora Jaurová

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