Zápis z 14. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 13.9.2018 o 15.30 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA, III. posch., č. dv.: 330
Prítomní: Peter Michalovič, Zuzana Megová, Irina Čierniková, Anna Miklovičová, Zora Rusinová, Alžbeta Lukáčová, Silvia Stasselová, Alexander Halvoník, Jozef Kovalčik, Petra Kňazeová
Program:
1. Schválenie programu.
2. Schválenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2019 – predkladá riaditeľ FPU.
3. Schválenie vnútorných predpisov – predkladá riaditeľ FPU.
4. Schválenie výziev na predkladanie finančných prostriedkov – predkladá riaditeľ FPU.
5. Menovanie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia – predkladá riaditeľ
FPU.
6. Informácia o činnosti kancelárie od 06.9.2018 do 13.9.2018.
7. Rôzne.
Predseda rady fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 14. rokovanie z celého rokovania ospravedlnil p. R. Brata a za overovateľa zápisu navrhol p. A. Halvoníka.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila p. A. Halvoníka za overovateľa zápisu z 14. 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 výhrady, súhlasili s návrhom programu a hlasovali za schválenie
návrhu programu 14. rokovania.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 14. rokovania rady fondu.
Medzitým sa p. Stasselová ospravedlnila za meškanie a pridala sa k zasadnutiu, zároveň radu
informovala, že z pracovných dôvodov bude musieť odísť zo zasadnutia skôr.
K bodu č. 2:
Rada fondu sa opätovne venovala prerokovaniu Štruktúry podpornej činnosti na rok 2019. Počas diskusie sa venovali najmä vyčleneniu percentného podielu medzi A - štandardnými štipendiami a B- štipendiami pre podporu začínajúcich umelkýň a umelcov. Po diskusii sa rada
dohodla na vyhradení maximálne 25% prostriedkov pri všetkých programoch na B – štipendiá
(okrem programu 1.6.3). Rada si prešla aj ďalšie drobné pripomienky, následne prešli členovia
rady k hlasovaniu.
Uznesenie č. 118/2018:
Rada Fondu na podporu umenia v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 284/2014 Z. z. o
Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
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predpisov celoplošne vymedzuje v rámci Štruktúry podpornej činnosti na rok 2019, maximálne 25% prostriedkov pri všetkých programoch na B – štipendiá (okrem programu 1.6.3).
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. 119/2018:
Rada Fondu na podporu umenia v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 284/2014 Z. z. o
Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje znenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2019 v znení, v akom je priložená
k tomuto uzneseniu.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
P. Megová sa ospravedlnila za meškanie a pridala sa k rokovaniu a p. Stasselová odišla zo zasadnutia.
K bodu č. 3:
Rada fondu sa následne venovala schváleniu vnútorného predpisu Zásady poskytovania finančných prostriedkov a zneniu vzoru Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z Fondu
na podporu umeniu (vo všetkých jej variantoch, nakoľko predmetné zmeny sa v jednotlivých
typoch zmlúv nelíšia) a zneniu vzoru Dodatku k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
z Fondu na podporu umenia (vo všetkých variantoch).
Uznesenie č. 120/2018:
Rada Fondu na podporu umenia v súlade s § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde
na podporu umenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
schvaľuje vnútorný predpis Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu
umenia v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Uznesenie č. 121/2018:
Rada Fondu na podporu umenia v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde
na podporu umenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
schvaľuje vzor Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia pre rok
2018 v znení predloženom na rokovaní rady a vzor Dodatku k zmluve o poskytnutí finančných
prostriedkov z Fondu na podporu umenia pre rok 2018.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
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K bodu č. 4:
Následne sa rada venovala schváleniu výzvy č. 1 /2019 a mimoriadnej výzvy č.3 /2018.
Uznesenie č. 122/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje znenie Výzvy č. 1/2019 na predkladanie finančných
prostriedkov z Fondu na podporu umenia v znení predloženom na rokovaní rady.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Uznesenie č. 123/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje znenie mimoriadnej výzvy č.3/2018 na predkladanie
finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v znení predloženom na rokovaní rady.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 5:
Nasledujúcom bode sa rada fondu venovala prijatým nomináciám na členov odborných komisií Fondu na podporu umenia, ktoré boli doručené do kancelárie v rámci Výzvy č. 3/2018 a nomináciám členov, ktorým v priebehu roka 2018 skončilo funkčné obdobie. Týchto členov fond
opätovne oslovil s možnosťou predĺženia členstva v odborných 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. 124/2018:
Rada Fondu na podporu umenia vymenúva z osôb, ktoré navrhli riaditeľovi právnické osoby
vykonávajúce činnosť v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, do funkcie členov
odborných komisií Fondu na podporu umenia.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 6:
Riaditeľ fondu podal rade fondu krátku správu o činnosti kancelárie od 06.9.2018 do
13.9.2018.
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Budúci týždeň v stredu sa vo Fonde na podporu umenia uskutoční poslanecký prieskum. Fond bol informovaný, že bližší zoznam poslancov a program poskytne kancelária p. poslankyne Milanovej do pondelka 17. 9.
Počas mesiacov jún-august sa vo fonde uskutočňovala kontrola Protimonopolného
úradu.

Uznesenie č. 125/2018:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie správu o činnosti kancelárie od 06.9.2018
do 13.9.2018
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 7:
V rámci bodu rôzne sa rada fondu venovala týmto záležitostiam:
- Žiadostiam o zmenu podmienok použitia finančných prostriedkov

a) Žiadosť zmluvy č. 16-132-02251 od prijímateľa Slovak art agency, projekt Turiecklasik (dotácia: 3 500 EUR) – popis problematiky je v prílohe zápisnice.
Uznesenie č. 126/2018:
Rada Fondu na podporu umenia na základe preštudovania žiadosti nariaďuje prijímateľovi
finančnej dotácie Slovak art agency v zmluve č. 16-132-02251 skrátiť dotáciu o deklarovanú
výšku honoráru účinkujúcich (200 EUR), nakoľko realizátori projektu odmietli účasť tesne
pred konaním projektu. Podklad k žiadosti je prílohou k tejto zápisnici – príloha č. 1.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
b) Žiadosť zmluvy č. 16-131-04540 od prijímateľa 500, projekt 500/ Pocta Majstrovi (dotácia: 10 000 EUR).
Uznesenie č. 127/2018:
Rada Fondu na podporu umenia na základe preštudovania žiadosti nariaďuje prijímateľovi
finančnej dotácie 500 v zmluve 16-131-04540 vrátiť dotáciu v plnej výške, nakoľko do dnešného dňa nedošlo k realizácií výstupov stanovených v zmluve. Podklad k žiadosti je prílohou
k tejto zápisnici – príloha č. 1.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
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Predseda rady p. Michalovič informoval členov o doručení listu ohľadom od žiadateľa Divadlo Malá scéna STU v zastúpení Moniky Korenčiovej. Sťažnosťou sa už
v minulosti dvakrát zaoberala Dozorná komisia, ktorá rozhodla, že v prípade
fondu nedošlo k porušeniu vnútorných predpisov ani zákona. Na základe tejto
skutočnosti, predseda rady považuje prípad za prešetrený a uzavretý.

Termín 15. rokovania: 26. septembra 2018 o 15.30h.
V Bratislave dňa 13. 09. 2018
Zápis vyhotovila: Petra Kňazeová
Zápis overil: Alexander Halvoník

prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
predseda Rady Fondu na podporu umenia
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Príloha č. 1
Podklad na rokovanie Rady – sporné vyúčtovania projektov
Projekt: 16-132-02251 – Turiecklasik (dotácia: 3 500 Eur)
Prijímateľ: Slovak art agency
Spracoval: Róbert Špoták
Popis problému: Projekt mal pozostávať z realizácie dvoch koncertov, pričom prijímateľ zrealizoval len
jeden koncert. Druhý koncert mu pred podujatím dohodnutý interpret odriekol. Prijímateľ sa snažil
zabezpečiť náhradu, ale náhradní účinkujúci mu účasť z dôvodu choroby odriekli tiež, a to v deň konania podujatia, čo prijímateľ aj komunikoval s kanceláriou fondu, pričom uviedol, že vráti sumu, ktorá
mala byť určená na pokrytie honoráru účinkujúcich. Následne však vyúčtoval projektu v plnej výške
podpory a nevrátil nič.
Projekt: 16-131-04540 – 500 / Pocta Majstrovi (dotácia: 10 000 Eur)
Prijímateľ: 500, občianske združenie
Spracoval: Róbert Špoták
Popis problému: V rámci projektu mala byť skomponovaná symfonická skladba k 500. výročiu oltára
Majstra Pavla z Levoče, ktorá mala byť v priebehu roka 2017 pri príležitosti osláv uvedená v Levoči ako
aj vydaná s ďalšími audiovizuálnymi dielami formou výpravného DVD. Prijímateľ zrealizoval len prvú
fázu, a to skomponovanie diela, ktoré dodal vo forme pracovnej nahrávky (nie orchestrálnej, ale len
elektronicky doplnenej o nástroje), pričom dielo doposiaľ nebolo zrealizované vo forme orchestrálnej
nahrávky, ani vydané na DVD (CD) ani verejne uvedené. Taktiež prijímateľ riadne nevyúčtoval náklady
na uvedenie, výrobu nosiča a ďalšie náklady spojené s uvedením a distribúciou.
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