Zápis z 18. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 05.12.2018 o 15.00 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA, III. posch., č. dv.: 330
Prítomní: Peter Michalovič, Anna Miklovičová, Jozef Švolík, Alexander Halvoník, Roman Brat,
Zora Rusinová, Irina Čierniková, Alžbeta Lukáčová, Silvia Stasselová, Petra Kňazeová, Klembara
Michal, Hečko Maroš, Mikušová Monika, Marton Ivan, Motyčková Janka, Damas Gruska,
Cvečková Katarína, Obuch Peter
Program:
1. Schválenie programu.
2. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2019 – predkladá finančná manažérka FPU.
3. Informácia o podporených žiadostiach v Mimoriadnej výzve č. 3/2018 a Výzve č.
1/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky.
4. Menovanie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia, ktorým skončilo funkčné obdobie – predkladá riaditeľ FPU.
5. Voľba členov odborných komisií Výzvy č. 3/2019 a Profesionálneho umelca Fondu na
podporu umenia – predkladá riaditeľ FPU.
6. Schválenie Výzvy č. 5/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky – predkladá riaditeľ FPU.
7. Schválenie vnútorných predpisov – predkladá riaditeľ FPU.
8. Informácia o činnosti kancelárie od 8.11.2018 do 4.12.2018.
9. Rôzne.
Predseda rady fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 18. rokovanie a za
overovateľku zápisu navrhol p. Rusinovú Zoru.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila p. Rusinovú Zoru za overovateľku zápisu z 18. 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 radu, aby bol bod 3 doplnený aj o informáciu o podporených žiadostiach v podprograme 4.5.2 vo Výzve č. 2/2019. Členovia rady fondu súhlasili so zmenou a hlasovali za schválenie pozmeneného programu 18. rokovania.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 18. rokovania rady fondu.
Pani Miklovičová sa ospravedlnila za neskorý príchod a pridala sa k rokovaniu.
O malú chvíľu sa k rokovaniu pridala aj pani Lukáčová a ospravedlnila sa za meškanie.
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K bodu č. 2:
Finančná manažérka fondu Zuzana Ürgeová informovala prítomných o návrhu úpravy rozpočtu fondu na rok 2019, ktorý bol aj spolu s komentárom zaslaný rade fondu na preštudovanie. Na základe stanoviska prijatého dňa 28.11.2018 odporúča Dozorná komisia Fondu na podporu umenia (ďalej len „dozorná komisia“) rade fondu schváliť úpravu rozpočtu FPU na rok
2019.
Uznesenie č. 173/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje na základe odporúčania Dozornej komisie Fondu
na podporu umenia – Uznesenie č. 11/2018 z 28.11.2018 –návrh rozpočtu Fondu na podporu
umenia na rok 2019 v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č .3:
Predseda odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) p. Hečko
Maroš informoval členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie v Mimoriadnej
č. 3/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej
len „výzva“), konkrétne pre Podprogram 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba.
Výsledky hodnotenia danej odbornej komisie 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.
• Odborná komisia v zložení Červenka Jozef, Hapčo Peter, Hečko Maroš, Sklenár Ján,
Zvara Vladimír
• Výsledky hodnotenia:
V Podprograme 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba (dotácia) bolo
podporených 9 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 44 150,- EUR. (Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 74 148,- EUR).
Následne predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) p. Cvečková Katarína informovala členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej
komisie Výzvy č. 1/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu
umenia (ďalej len „výzva“), konkrétne pre Podprogram 1.2 Tanec. Výsledky hodnotenia danej
odbornej komisie 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.
• Odborná komisia v zložení Cvečková Katarína, Godovič Marek, Hruškovičová Danuša,
Malík Jan, Šoltys Vladislav
• Výsledky hodnotenia:
- V rámci Podprogramu 1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec odborná
komisia odporúča podporiť 3 žiadosti s navrhovanou výškou finančnej podpory 34 000,EUR. (Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 134 700,- EUR).
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- V rámci Podprogramu 1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií odborná komisia odporúča podporiť 13 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory
216 000,- EUR.(Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 314 807,- EUR).
- V rámci Podprogramu 1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec odborná
komisia odporúča podporiť 8 žiadosti s navrhovanou výškou finančnej podpory 30 000,EUR.(Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 74 729,- EUR).

Predseda odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) p. Klembara Michal informoval členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy č.
1/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len
„výzva“), konkrétne pre Podprogram 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže. Výsledky hodnotenia danej odbornej komisie 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.
• Odborná komisia v zložení Zuzana Belková, Marek Godovič, Anna Hlôšková, Dorota
Kenderová, Michal Klembara, Borivoj Medelský, Michal Somoš
• Výsledky hodnotenia:
- V rámci podprogramu 2.1 – Veľké prehliadky, festivaly, súťaže odborná komisia odporúča podporiť pre rok 2019 9 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 480
000,- EUR. (Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 1 112 489,- EUR).
- V rámci podprogramu 2.1 – Veľké prehliadky, festivaly, súťaže odborná komisia odporúča podporiť pre rok 2020 0 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 0,EUR. (Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 522 300,- EUR).
- V rámci podprogramu 2.1 – Veľké prehliadky, festivaly, súťaže odborná komisia odporúča podporiť pre rok 2021 0 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 0,EUR. (Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 529 800,- EUR).

Predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) p.
Motyčková Janka zároveň informovala členov rady fondu aj o výsledkoch zasadnutia odbornej
komisie Výzvy č. 1/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu
umenia (ďalej len „výzva“), konkrétne pre Podprogram 1.6.2 Medziodborové podujatia a
podprogram 1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity. Výsledky hodnotenia danej odbornej komisie 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.
• Odborná komisia v zložení Ambrózová Jana, Motyčková Janka, Kupka Valerij, Mrvová
Zuzana, Ridzoňová Ferenčuhová Mária.
• Výsledky hodnotenia:
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- V rámci Podprogramu 1.6.2 Medziodborové podujatia odborná komisia odporúča
podporiť 28 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 297 340,- EUR. (Žiadaná
finančná podpora pre úplné žiadosti bola 1 164 229,- EUR).
- V rámci Podprogramu 1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové
projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity odborná komisia odporúča podporiť 24 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 100 000,- EUR. (Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 260 226,- EUR).
K rokovaniu sa pridala aj pani Stasselová, zároveň sa ospravedlnila, že musí o malú chvíľu odísť.
Predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) p.
Motyčková Janka informovala členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie
Výzvy č. 1/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia
(ďalej len „výzva“), konkrétne pre Podprogram 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a
prezentačné aktivity. Výsledky hodnotenia danej odbornej komisie 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.
• Odborná komisia v zložení Alexy Elena, Hubová Katarína, Jakalová Zuzana, Mona
Chisa Anetta, Motyčková Janka
• Výsledky hodnotenia:
V rámci Podprogramu 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity odborná komisia odporúča podporiť 48 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej pod-pory
255 870,- EUR. (Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 874 451,- EUR).

Ďalej informovala predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) p. Monika Mikušová členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy č. 1/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu
umenia (ďalej len „výzva“), konkrétne pre Podprogram 1.4 Vizuálne umenie. Výsledky hodnotenia danej odbornej komisie 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.
• Odborná komisia v zložení Mikušová Monika, Rozbora Richard, Tkáčová Lucia, Trnovská Katarína
• Výsledky hodnotenia:
- V rámci Podprogramu 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií odborná komisia
odporúča podporiť 24 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 419 373,- EUR.
(Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 1 033 369,- EUR).
- V rámci Podprogramu 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
odborná komisia odporúča podporiť 21 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 116 396,- EUR. (Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 582 831,- EUR).

Strana 4 z 13

Predseda odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) p. Marton Ivan informoval členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy č.
1/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len
„výzva“), konkrétne pre Podprogram 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba. Výsledky hodnotenia danej odbornej komisie 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.
• Odborná komisia v zložení Bubnáš Juraj, Čerman Peter, Červenka Jozef, Hečko Maroš,
Marton Ivan
• Výsledky hodnotenia:
- V rámci Podprogramu 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna
hudba odborná komisia odporúča podporiť pre mimoriadnu výzvu 128 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 695 300,- EUR (Žiadaná finančná podpora pre úplné
žiadosti bola 1 904 877,- EUR).
Predseda odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) p. Damas
Gruska informoval členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy č.
1/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len
„výzva“), konkrétne pre Podprogram 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier. Výsledky
hodnotenia danej odbornej komisie 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.
• Odborná komisia v zložení Borodovčáková Martina, Gruska Damas, Kašiarová Lucia,
Medelský Borivoj, Oravec Ladislav
• Výsledky hodnotenia:
- V rámci Podprogramu 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier odborná
komisia odporúča pre rok 2019 podporiť 3 žiadosti s navrhovanou výškou finančnej podpory 237 600,00 EUR.
- V rámci Podprogramu 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier odborná
komisia odporúča pre rok 2020 podporiť 2 žiadosti s navrhovanou výškou finančnej podpory 170 000,00 EUR.
- V rámci Podprogramu 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier odborná
komisia odporúča pre rok 2021 podporiť 2 žiadosti s navrhovanou výškou finančnej podpory 173 000,00 EUR.
Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti v rámci podprogramu 2.2.1 bola 485 364,00
EUR.
- V rámci Podprogramu 2.2.2 Aktivity malých kultúrnych a umeleckých centier odborná
komisia odporúča podporiť 30 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 685
799,00 EUR. (Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 1 673 101,00 EUR).
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- V rámci Podprogramu 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier odborná komisia odporúča
podporiť 6 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 150 000,00 EUR. (Žiadaná
finančná podpora pre úplné žiadosti bola 267 063,00 EUR).
Pani Stasselová odišla z rokovania.
V zapätí predseda odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“)
p. Peter Obuch informoval členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy
č. 2/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej
len „výzva“), konkrétne pre podprogram 4.5.2 – Kultúrno-osvetové aktivity. Výsledky hodnotenia danej odbornej komisie 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.
• Odborná komisia v zložení Petra Krnáčová, Zuzana Školudová, Svetlana Chomová, Zuzana Galková, Agáta Krausová, Peter Obuch, Štefan Sedlický
• Výsledky hodnotenia:
- V rámci Podprogramu 4.5.2 – Kultúrno-osvetová činnosť - Kultúrno-osvetové aktivity
odborná komisia odporúča podporiť 57 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 385 000,- EUR. (Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 961 633,- EUR).
Uznesenie č. 174/2018:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov fondom v rámci Mimoriadnej výzvy č. 3/2018, Výzvy č. 1/2019 a Výzvy č. 2/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia pre podprogramy:
Mimoriadna výzva. 3/2018
- 1.3.5 - Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
Výzva č. 1/2019
- 2.1 Veľké prehliadky, festivaly a súťaže
- 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
- 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity
- 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií a 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie
- 1.2 Tanec
- 1.6 Medziodborové aktivity
- 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – džez a iné žánre
Výzva č. 2/2019
- 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity – tradičná kultúra
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 4:
Nasledujúcom bode sa rada fondu venovala prijatým nomináciám na členov odborných komisií Fondu na podporu umenia, ktorým v najbližšom období končí 2-ročné funkčné obdobie.
Týchto členov fond opätovne oslovil s možnosťou predĺženia členstva v odborných
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komisiách. Členovia rady fondu si preštudovali nominácie a prešli k verejnému hlasovaniu.
Výsledky hlasovania boli zaznamenané v sumarizačnom hlasovacom hárku, ktorý je prílohou
k tomuto uzneseniu.

Uznesenie č. 175/2018:
Rada Fondu na podporu umenia vymenúva z osôb, ktoré navrhli riaditeľovi právnické osoby
vykonávajúce činnosť oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, do funkcie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 5:
Rada fondu sa venovala voľbe členov odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí vo Výzve č. 3/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky a odbornej
komisie Fondu na podporu umenia pre Profesionálneho umelca.
Uznesenie č. 176/2018:
Rada Fondu na podporu umenia zvolila členov odborných komisií Fondu na podporu umenia
pre hodnotenie žiadostí pre Výzvu č. 3/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z
fondu a členov odbornej komisie pre Profesionálneho umelca.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 6:
V tomto bode programu sa rada venovala schváleniu Výzvy č. 5/2019 na predkladanie žiadostí
o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia.
Uznesenie č. 177/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje znenie Výzvy č. 5/2019 na predkladanie žiadostí o
finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia v znení predloženom na rokovaní rady.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 7:
Následne sa členovia rady venovali schváleniu vnútorného predpisu Štruktúra podpornej činnosti, v ktorej boli zapracované drobné zmeny a úpravy vo viacerých podprogramoch. Najväčšie zmeny nastali v programe 4, kde vznikli nové programy na podporu tradičnej kultúry.
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Uznesenie č. 178/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh vnútorného predpisu Štruktúra
podpornej činnosti Fondu na podporu umenia v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 8:
Riaditeľ fondu podal rade fondu krátku správu o činnosti kancelárie od 8.11.2018 do
5.12.2018.
-

Momentálne prebiehajú zasadnutia odborných komisií fondu pre aktuálne výzvy na
predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu.
Fond na podporu umenia pripravuje zmluvu s MKSR na rok 2019
Dňa 28.11.2018 prebehla panelová diskusia FPU v rámci festivalu Next o stave vydávania hudobných nosičov na Slovensku. Jedným z diskutujúcich bol i zamestnanec
fondu Róbert Špoták.

Uznesenie č. 179/2018:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie správu o činnosti kancelárie od 8.11.2018
do 5.12.2018.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 9:
Rada fondu v bode rôzne sa rada venovala niekoľkých záležitostiam:
Riaditeľ podal informáciu o výsledku elektronického hlasovania per rollam zo dňa 26.11.2018:
-

vo veci schválenia predkladaných návrhov zmlúv pre poskytovanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia formou štipendia, formou dotácie poskytovanej
ako minimálna pomoc a formou dotácie poskytovanej ako štátna pomoc.

Uznesenie č. 172/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladané návrhy zmlúv pre poskytovanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia formou štipendia, formou dotácie poskytovanej ako minimálna pomoc a formou dotácie poskytovanej ako štátna pomoc v znení, v
akom sú priložené k tomuto uzneseniu (vrátane zmlúv poskytovaných na kapitálové výdavky
alebo na kapitálové a bežné výdavky).
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.
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Vzápätí riaditeľ predložil na schválenie návrh vzoru zmlúv na rok 2019.
Uznesenie č. 180/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladané návrhy zmlúv pre poskytovanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia formou štipendia, formou dotácie poskytovanej
ako minimálna pomoc a formou dotácie poskytovanej ako štátna pomoc v znení, v akom sú
priložené k tomuto uzneseniu (vrátane zmlúv poskytovaných na kapitálové výdavky alebo na
kapitálové a bežné výdavky) na rok 2019.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Predseda Rady fondu p. Michalovič informoval prítomných o liste od p. Štefana Korenčiho, v
ktorom žiada o vystúpenie na zasadnutí rady fondu ohľadom svojej nepodporenej žiadosti
z minulého roka. Sťažnostiam p. Štefana Korenčiho sa dvakrát už venovala Dozorná komisia.
Rada pristúpila k hlasovaniu.
Uznesenie č. 181/2018:
Rada Fondu na podporu umenia navrhuje schváliť žiadosť p. Štefana Korenčiho, aby vystúpil
na najbližšom zasadnutí Rady FPU.
Za: 4 - Anna Miklovičová, Jozef Švolík, Alexander Halvoník, Roman Brat
Proti: 4 – Peter Michalovič, Zora Rusinová, Irina Čierniková, Alžbeta Lukáčová
Zdržal sa: 0
Uznesenie nebolo prijaté a návrh sa neschvaľuje.
Nasledujúcou záležitosťou, ktorej sa rada venovala boli žiadosti o zmenu podmienok použitia
dotácie:
a. Žiadosť o predĺženie projektu a Finančného vyúčtovania a Vecného vyhodnotenia mimo oprávneného obdobia č. 18-521-01972 - Matej Bel: Tekovská stolica od prijímateľa Kysucké múzeum v Čadci, doručenú do kancelárie Fondu
na podporu umenia dňa 14.11.2018.
Popis problematiky: prijímateľ žiada o predĺženie termínu realizácie – vydanie
publikácie z 31.12.2018 na 30.06.2019, rovnako žiada aj o predĺženie Finančného vyúčtovania a Vecného vyhodnotenia (FVaVV) do 31.07.2019. Výstupom
projektu ma byť plnofarebná publikácia s názvom Matej Bel: Tekovská stolica
prezentujúca historické dielo Vedomosti Tekovskej stolice, vydaná podľa modernej bilingválnej koncepcie obsahujúcej slovenský preklad s paralelne radeným prislúchajúcim originálnym latinským textom, ktorá prináša nový edukačný a filologický potenciál. Jedným zo zostavovateľov diela je aj klasický filológ z FF Trnavskej univerzity Mgr. Jozef Kordoš, PhD., ktorý pre zdravotné
a pracovné dôvody, oznámené 5.11.2018, môže dodať druhú časť rukopisu až
v polovici decembra 2018. Čím už v čase doručenia žiadosti o zmenu došlo
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k časovému sklzu realizovania projektu. Vzhľadom aj na nutné a časovo náročné jazykové a recenzné korektúry bol žiadateľom stanovený termín na jún
2019. V tomto časom rozmedzí je zarátané aj verejné obstarávanie polygrafických prác, dodanie samotnej publikácie a propagácia.
Uznesenie č. 182/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o predĺženie projektu
a Finančného vyúčtovania a Vecného vyhodnotenia mimo oprávneného
obdobia č. 18-521-01972 - Matej Bel: Tekovská stolica od prijímateľa
Kysucké múzeum v Čadci.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
b. Žiadosť o predĺženie termínu realizácie nad rámec oprávneného obdobia
a termínu predloženia vyúčtovania č. 17-131-03046 - Quasars Ensemble – Ferency, Wagner, Lutoslawski, Saint-Saëns – vydanie CD, od prijímateľa Hevhetia s.r.o, doručenú do kancelárie Fondu na podporu umenia dňa 6.11.2018.
Popis problematiky: prijímateľ podpory žiada o možnosť posunúť termín
konca realizácie projektu do 31.1.2019 vzhľadom na dlhodobé ochorenie hlavného zvukového inžiniera v rakúskom štúdiu Tonzbauer a nemožnosť doposiaľ
v tomto štúdiu nahrávku sfinalizovať. Zároveň žiada v nadväznosti na to aj posunutie termínu vyúčtovania projektu do 28.2.2018.
Uznesenie č. 183/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť č. 17-131-03046- Quasars Ensemble – Ferency, Wagner, Lutoslawski, Saint-Saëns od prijímateľa Hevhetia s.r.o.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
c. Žiadosť o zmenu termínu konca realizácie projektu a miest konania koncertov projektu č. 18-133-01671 - Shina/Solovic – Analemma od prijímateľa Ing.
Jana Lokšenincová – SLNKO RECORDS.
Popis problematiky: zo zdravotných dôvodov a termínovej nedostupnosti potrebuje posunúť realizáciu troch zo šiestich koncertov na začiatok roka 2019,
a teda posunúť termín konca realizácie do 15.2.2019 (vyúčtovanie do
28.2.2019) a zároveň zmeniť miesta realizácie týchto koncertov (namiesto Košice, Trnava, Ostrava budú Bratislava, Brno, Zlín) vzhľadom na „divácky zaujímavejšie a pre kontext projektu významnejšie priestory“. Opakovanie koncertu v Bratislave žiadateľ zdôvodňuje zvýšeným dopytom v tomto meste.
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Uznesenie č. 184/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu konca realizácie projektu č. 18-133-01671 - Shina/Solovic – Analemma od prijímateľa Ing. Jana Lokšenincová – SLNKO RECORDS.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
d. Žiadosť o zmenu termínu konca realizácie projektu č. 18-133-01738 - Jazz
START UP - šiesty ročník podujatia zameraného na podporu talentov od
prijímateľa Porta Artium.
Popis problematiky: z dôvodu výnimočne nízkeho počtu prihlásených
účastníkov žiadateľ predĺžil termín na prihlasovanie do polovice decembra
2018. Z tohto dôvodu musel posunúť aj celý priebeh súťaže, a teda záverečný koncert finalistov bude v januári 2019, a teda žiada o posun termínu
konca realizácie do 15.2.2019.
Uznesenie č. 185/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu konca realizácie projektu č. 18-133-01738 - Jazz START UP – od prijímateľa Porta
Artium.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
e. Žiadosť o posun termínu konania výstavy a posun termínu ukončenia realizácie projektu (mimo oprávneného obdobia) č. 18-531-02023 - Michal
Moravčík: United We Stand, Divided We Fall od prijímateľa Stredoslovenská galéria.
Popis problematiky: Žiadateľ žiada o posun termínu uskutočnenia výstavy
Michal Moravčík: United We Stand, Divided We Fall z pôvodného termínu
27.11.2018 na termín 14.12.2018 z dôvodu rekonštrukcie okien v priestoroch galérie (Pretórium SSG). Výstava potrvá do 31.03.2019. Rovnako
žiada aj o posunutie termínu ukončenia realizácie projektu do 31.3.2019,
pričom najneskorší možný termín ukončenia realizácie projektov pre tento
podprogram je 31.12.2018.
Uznesenie č. 186/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o posun termínu konania výstavy a posun termínu ukončenia realizácie projektu (mimo
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oprávneného obdobia) č. 18-531-02023 - Michal Moravčík: United We
Stand, Divided We Fall od prijímateľa Stredoslovenská galéria.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
f. Žiadosť o prehodnotenie požiadavky na vrátenie prostriedkov projektu č.
16-332-02744 - Malé osobnosti veľkých dejín - veľké osobnosti malých dejín
III. Príspevky k hudobnej regionalistike - muzikologická konferencia od prijímateľa Slovenská muzikologická asociácia.
Popis problematiky: v záväzných vecných výstupoch projektu v zmluve je
uvedené, že na podujatí bude 50 aktívnych účastníkov a cca 100 poslucháčov, pričom vo vecnom vyhodnotení prijímateľ uvádza, že na konferencii
vystúpilo s príspevkom „28 referentov a 4 účastníci prispeli aktívnou hrou
na hudobný nástroj“. Ďalej do počtu účastníkov počíta aj 7 chairmanov jednotlivých blokov, 3 odborné príspevky ako súčasť prezentácie výstavy a 8
účastníkov, ktorí vystúpili v rámci diskusie. Spolu to naozaj činí presne 50.
Otázne je, čo sa myslí pod pojmom aktívny účastník a prijímateľ vo svojom
liste výklad referenta spochybňuje.
Uznesenie č. 187/2018:
Rada Fondu na podporu umenia neschvaľuje žiadosť o prehodnotenie
požiadavky na vrátenie prostriedkov projektu č. 16-332-02744 - Malé
osobnosti veľkých dejín - veľké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej regionalistike - muzikologická konferencia od prijímateľa Slovenská muzikologická asociácia. Zároveň ukladá prijímateľovi finančných
prostriedkov povinnosť vrátiť dotáciu vo výške 630.- EUR.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
g. Žiadosť o posun maximálnej doby realizácie projektu č. 18-154-00529 Wolkrova Polianka od prijímateľa AOSS – Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska.
Popis problematiky: Predseda AOSS p. Markovič opisuje rozsiahle problémy s predchádzajúcou štatutárnou p. Komorovskou a následné spomalenie celého organizačného procesu festivalu Wolkrova Polianka. Preto žiadajú posunúť maximálnu dobu realizácie projektu z 31.12.2018 na
31.1.2019.
Uznesenie č. 188/2018:
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Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o posun maximálnej
doby realizácie projektu č. 18-154-00529 Wolkrova Polianka od prijímateľa AOSS – Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie bolo prijaté.
Riaditeľ navrhol Rade výšku odmien za vytvorenie odborného posudku k vyúčtovaniam a /
alebo vecnému vyúčtovaniu žiadostí o dotáciu vo výške 50 – 100,- EUR v závislosti od náročnosti projektu.
Uznesenie č. 189/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje navrhovanú výšku odmien za vytvorenie odborného
posudku k vyúčtovaniam a / alebo vecnému vyúčtovaniu žiadostí o dotáciu vo výške 50 – 100,EUR v závislosti od náročnosti projektu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

Termín 1. rokovania 2019: 9. januára 2019 o 15. 00 hod.

V Bratislave dňa 05. 12. 2018
Zápis vyhotovila: Petra Kňazeová
Zápis overila: Zora Rusinová

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