Zápis z 8. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 18.4.2018 o 16.00 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA, III. posch., č. dv.: 330
Prítomní: Michalovič Peter, Megová Zuzana, Halvoník Alexander, Čierniková Irina, Miklovičová Anna,
Kovalčik Jozef, Šarláková Lenka, Inštitorisová Dagmar, Hruškovičová Danuša, Jaslovský Marián, Pohanková Oľga
Program:
1. Schválenie programu.
2. Informácia o podporených žiadostiach vo Výzve č. 6/2018 a 7/2018 na predkladanie žiadostí o
finančné prostriedky.
3. Voľba členov odborných komisií Fondu na podporu umenia pre Výzvu č. 9/2018 (Knižnice, Akvizícia múzeí, Akvizícia galérií) na predkladanie finančných prostriedkov – predkladá riaditeľ
FPU.
4. Schválenie vnútorných predpisov – Schválenie Výročnej správy a účtovnej závierky FPU za rok
2017 – predkladá riaditeľ FPU.
5. Informácia o činnosti kancelárie FPU od 5.4.2018 do 18.4.2018.
6. Rôzne.
Predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 8. rokovanie, z celého rokovania ospravedlnil p. Rusinovú Z., Stasselovú S., Lukáčovú A. a Boroša R. (predsedu OK) a za overovateľku zápisu navrhol p. A. Miklovičovú.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila p. A. Miklovičovú za overovateľku zápisu z 8. 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, aby Schválenie Výročnej správy a účtovnej závierky za rok 2017 bolo v programe zaradené
ako bod č. 3 pred voľbou členov OK FPU. Členovia rady fondu súhlasili s návrhom upraveného programu a zahlasovali za schválenie návrhu programu 8. rokovania.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 8. rokovania rady fondu.
K bodu č. 2:
Predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) p. Inštitorisová Dagmar informovala členov rady fondu o výsledkoch zasadnutí odborných komisií Výzvy č.
6/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len „výzva“), konkrétne pre Podprogram 1.1 Divadlo. 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 Cieslaková Adriana, Fojtíková Feherová Dária, Inštitorisová Dagmar,
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Laciaková Diana. Pán Bernátek Martin sa nezúčastnil zasadnutia odbornej komisie z vážnych
zdravotných dôvodov.
Výsledky hodnotenia:
V Podprograme 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávisle divadlá (dotácia) bolo podporených 53 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory
540 300,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 1 789 807,- EUR).
- V Podprograme 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávisle divadlá (štipendium) bolo podporených 18 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory
55 632,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 218 880,- EUR).
V Podprograme 1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá bolo
podporených 24 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 300 000,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 670 156,- EUR).
- V Podprograme 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo bolo podporených 18 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory
62 900,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 263 255,- EUR).

Ďalej informovala predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) p. Pohanková Oľga členov rady fondu o výsledkoch zasadnutí odborných komisií Výzvy č.
7/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len „výzva“), konkrétne pre Podprogram 3.4 (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 Hanko Jaroslav, Lehocký Ľuboš, Mikušová Monika, Rišková Mária
a Pohanková Oľga.
• Výsledky hodnotenia:
- V Podprograme 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská – vizuálne umenie činnosť bolo podporených 40 žiadostí (D – 29, Š - 11). (Žiadaná suma pre úplné žiadosti
bola 662 964,- EUR).
- V Podprograme 3.4.2 Vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie bolo podporených 33
žiadostí. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 593 415,- EUR).
- Navrhovaná výška finančnej podpory spolu pre oba podprogramy bola stanovená vo
výške 350 390,- EUR.
Následne podala správu o zasadnutí odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné
komisie“) predsedníčka p. Hruškovičová Danuša. Informovala členov rady fondu o výsledkoch zasadnutí odborných komisií Výzvy č. 6/2018 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 Čaprdová Magdaléna, Hruškovičová Danuša, Kovářová Miroslava,
Krausová Agáta a Lacková Eva.
• Výsledky hodnotenia:
- V Podprograme 1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec – štipendium bolo
podporených 12 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 31 008,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 159 600,- EUR).
- V Podprograme 1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec - dotácie bolo podporených 17 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 196 300,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 533 727,- EUR).
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V Podprograme 1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec bolo podporených 10 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpo 29 800,- EUR. (Žiadaná suma
pre úplné žiadosti bola 98 245,- EUR).

Podpredseda odbornej komisie Fondu na podporu umenia p. Jaslovský Marián informoval členov rady
fondu o výsledkoch zasadnutí odborných komisií Výzvy č. 6/2018 na predkladanie žiadostí o finančné
prostriedky z Fondu na podporu umenia, konkrétne pre Podprogram 1.3 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 Hečko Marián, Kajanová Yvetta, Pechanec Róbert, Jaslovský Marián,
Špilák Peter.
• Výsledky hodnotenia:
- V Podprograme 1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela - dotácie bolo podporených
60 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 288 693,- EUR. (Žiadaná suma
pre úplné žiadosti bola 901 423,- EUR).
- V Podprograme 1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela - štipendium bolo podporených 32 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 130 416,- EUR. (Žiadaná
suma pre úplné žiadosti bola 398 544,- EUR).
- V Podprograme 1.3.5. Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba bolo podporených 26 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 105 000,- EUR. (Žiadaná
suma pre úplné žiadosti bola 463 074,- EUR).
Uznesenie č. 68/2018:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov fondom v rámci Výzvy č. 6/2018 a Výzvy č. 7/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu
na podporu umenia pre Podprogram:
a) Výzva č. 6/2018:
- 1.1 Divadlo
- 1.2 Tanec
- 1.3 Hudba
b) Výzva č. 7/2018:
- 3 Výskum a vzdelávacie aktivity (3B Vizuálne umenie).
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 3:
Rada Fondu na podporu umenia sa následne venovala schváleniu vnútorných predpisov, v rámci ktorých riaditeľ predložil členom rady fondu návrh Výročnej správy a účtovnej závierky fondu za rok 2017
spolu so správou audítora a dodatkom ku správe audítora, ktoré prerokovala aj dozorná komisia fondu.
Členovia dozornej komisie odporučili rade schváliť výročnú správu spolu s účtovnou závierkou v znení,
v akom bola predložená. Členovia rady schválili riaditeľom fondu predložený návrh výročnej správy a
účtovnej závierky Fondu na podporu umenia za rok 2017.
Uznesenie č. 69/2018:
Rada Fondu na podporu umenia v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na
podporu umenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe
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stanoviska dozornej komisie Fondu na podporu umenia, uznesenie dozornej komisie č. 4/2018 zo dňa
16.4.2018, schvaľuje Výročnú správu a účtovnú závierku Fondu na podporu umenia za rok 2017
v znení predloženom na rokovaní rady.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 4:
Ďalším bodom programu bola voľba členov odborných komisií fondu pre Výzvu č. 9/2018 (5.1. Knižnice; 5.2.2 Akvizícia múzeí a 5.3.2 Akvizícia galérií) bolo vyžrebované celkové poradie členov jednotlivých odborných komisií fondu. Rada fondu následne zvolila zvyšné dve pätiny členov predmetných
odborných komisií a dvoch náhradníkov. Výsledky hlasovania boli zapísané do hárku, ktorý podpísal
riaditeľ fondu a predseda rady fondu.
Uznesenie č. 70/2018:
Rada Fondu na podporu umenia zvolila členov odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí pre Výzvu č. 9/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
V rámci tohto bodu sa rada venovala navýšeniu alokovaných prostriedkov pre jednotlivé podprogamy
Výzvy č. 7/2018 a Výzvy č. 9/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky podľa počtu prijatých žiadostí a žiadanej sumy.
- V rámci Výzvy č. 7/2018 v Podprogramoch 3.1.1 - 3.3.2 bolo požadované navýšenie alokovanej sumy na 340 000,- EUR.
- V rámci Výzvy č. 9/2018 v podprograme 5.3.2 bolo požadované navýšenie alokovanej
sumy na 175 000,- EUR.
Uznesenie č. 71/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje výšku alokovaných prostriedkov pre Výzvu č. 7/2018 a
9/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia tak, ako je uvedené
v prílohe k tomuto uzneseniu.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 5:
Predseda rady podal rade fondu krátku správu o činnosti kancelárie FPU od 5.4.2018 do 18.4.2018.
- Predseda rady fondu informoval o prvom stretnutí s novou ministerkou kultúry Slovenskej republiky p. Ľubicou Laššákovou, predmetom ktorého informácia o činnosti fondu spolu s jeho
najdôležitejšími cieľmi a prioritami. Jednou z dôležitých tém stretnutia bola aj diskusia o novelizácii zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia, ktorý sa predkladá spolu s novelou
Zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín.

Strana 4 z 6

Uznesenie č. 72/2018:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie správu o činnosti kancelárie od 5.4.2018 do
18.4.2018.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 6:
V rámci bodu rôzne sa rada fondu venovala týmto záležitostiam:
- Žiadosti o zmenu podmienok použitia dotácie zmluvy č. 18-115-02356 o poskytnutí finančných prostriedkov - Slovenské centrum UNIMA, konkrétne o zmenu termínu realizácie projektu.
Uznesenie č. 73/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu termínu realizácie projektu pre zmluvu č.
18-115-02356 tak, ako je uvedené v predmetnej žiadosti doručenej do Kancelárie Fondu na podporu
umenia dňa 13.4.2018, ktorá je prílohou k tomuto uzneseniu.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
-

Žiadosti o zmenu podmienok použitia dotácie zmluvy č. 17-321-04160 o poskytnutí finančných prostriedkov - Verbunk s.r.o, konkrétne o zmenu termínu realizácie projektu a zmenu
termínu vyúčtovania dotácie.

Uznesenie č. 74/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu termínu realizácie projektu a zmenu termínu
vyúčtovania dotácie pre zmluvu č. 17-321-04160 tak, ako je uvedené v predmetnej žiadosti doručenej
do Kancelárie Fondu na podporu umenia dňa 11.4.2018, ktorá je prílohou k tomuto uzneseniu.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
-

Riaditeľ fondu informoval radu o externých odborníkoch pre posúdenie prekladov do cudzích
jazykov. Oslovení boli: p. Martinková Ina - anglický jazyk (poézia), p. Marián Hatala - rumunský
jazyk a p. Kenderessy Eva - rumunsky jazyk, p. Farkašová - nemecký a anglický jazyk (próza), p.
Bednárová - francúzsky jazyk, p. Kupka - ruský jazyk.

Uznesenie č. 75/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje zoznam oslovených externých odborníkov pre posúdenie prekladov do cudzích jazykov.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
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-

-

Riaditeľ fondu otvoril diskusiu na tému verejných prezentácií štipendistov fondu, v rámci ktorej podal návrh, že k uskutočneniu ich prezentácií by mohlo dôjsť priamo na festivaloch podporených
fondom, alebo na podujatiach organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry.
Poslednou témou rokovania rady bolo určenie dátumu stretnutia rady k zhodnoteniu podpornej
činnosti v roku 2018 a nastaveniu Štruktúry podpornej činnosti na rok 2019. Stretnutie sa uskutoční v Prievaloch dňa 7. – 9. júna 2018.

Termín 9. rokovania sa stanovil na 16.5.2018 o 15.00 hod. v sídle fondu.
V Bratislave dňa 18.4.2018
Zápis vyhotovila:
Zápis overila: Miklovičová Anna

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