Zápis z 15. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 26.9.2018 o 15.30 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA, III. posch., č. dv.: 330
Prítomní: Peter Michalovič, Anna Miklovičová, Zora Rusinová, Alžbeta Lukáčová, Jozef Švolík,
Roman Brat, Jozef Kovalčik, Petra Kňazeová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválenie programu.
Voľba podpredsedu rady Fondu na podporu umenia – predkladá predseda Rady FPU.
Voľba členov odborných komisií Fondu na podporu umenia – predkladá riaditeľ FPU.
Schválenie výzvy na predkladanie finančných prostriedkov – predkladá riaditeľ FPU.
Schválenie predbežných alokovaných prostriedkov pre jednotlivé programy v rámci podpornej činnosti FPU pre rok 2019.
6. Informácia o činnosti kancelárie od 14.9.2018 do 26.9.2018.
7. Rôzne.
Predseda rady fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 15. rokovanie z celého rokovania ospravedlnil p. S. Stasselovú, p. I. Čiernikovú a za overovateľku zápisu navrhol
p. A. Miklovičovú. Pán A. Halvoník sa na zasadnutie nedostavil.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila p. A. Miklovičovú za overovateľku zápisu z 15. 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 15. rokovania.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 15. rokovania rady fondu.

K bodu č. 2:
Nakoľko členka rady a zároveň podpredsedníčka rady fondu p. Z. Megová bola ministerkou
kultúry odvolaná z funkcie k 15.09.2018, bolo nevyhnutné, aby sa realizovala tajná voľba na
podpredsedu rady. K tomuto bodu sú spracované samostatné zápisnice s výsledkami. Rada na
15. zasadnutí ani po druhom kole nezvolila podpredsedu rady a voľba sa presúva na najbližšie
zasadnutie.
Uznesenie č. 128/2018:
Rada Fondu na podporu umenia v súlade s § 4 ods. 2 písm. j) zákona č. 284/2014 Z. z. o
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Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov berie na vedomie výsledok tajnej voľby podpredsedu rady. Zároveň si ukladá povinnosť
realizovať voľby na najbližšom zasadnutí.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 3:
Rada fondu sa venovala voľbe členov odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí vo Výzve č. 11/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky.
Uznesenie č. 129/2018:
Rada Fondu na podporu umenia zvolila členov odborných komisií Fondu na podporu umenia
pre hodnotenie žiadostí pre Výzvu č. 11/2018, na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky
z fondu.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 4:
Následne sa rada venovala schváleniu Výzvy č. 2/2019.
Uznesenie č. 130/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje znenie Výzvy č. 2/2019 na predkladanie finančných
prostriedkov z Fondu na podporu umenia v znení predloženom na rokovaní rady.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 5:
V tomto bode riaditeľ predložil rade zoznam predbežných alokovaných prostriedkov pre jednotlivé programy v rámci podpornej činnosti FPU pre rok 2018. Rada dôkladne prerokovala
každú položku v rámci zoznamu alokovaných prostriedkov. P. Miklovičová vyjadrila svoj nesúhlas v rámci nastavenia výšky alokácie v pri podprograme Klasická a experimentálna hudba.
Uznesenie č. 131/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje výšku predbežných alokovaných prostriedkov pre
jednotlivé programy v rámci podpornej činnosti FPU pre rok 2019 v znení, v akom je priložené
k tejto zápisnici.
Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa: 0
P. Miklovičová zahlasovala proti tomuto uzneseniu.
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K bodu č. 6:
Riaditeľ fondu podal rade fondu krátku správu o činnosti kancelárie od14.9.2018 do
26.9.2018.
-

-

Dňa 19.9.2018 sa uskutočnil vo fonde poslanecký prieskum z NRSR,
Dňa 24.9.2018 v Nitre sa p. riaditeľ a referenti zúčastnili prezentácie pre metodikov
osvetových stredísk, kde informovali o novinkách v štruktúre podpornej činnosti
pre rok 2019,
V októbri sa p. riaditeľ zúčastní stretnutia riaditeľov v britskom Liverpool, ktorú organizuje medzinárodná federácia združujúca umelecké fondy a kultúrne agentúry
IFFACA.

Uznesenie č. 132/2018:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie správu o činnosti kancelárie od 14.9.2018
do 26.9.2018
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 7:
V rámci bodu rôzne sa rada venovala týmto záležitostiam:
- Žiadostiam o zmenu podmienok použitia finančných prostriedkov
a) Žiadosť o možnosť posunutia vecného vyhodnotenia štipendia mimo oprávneného obdobia zmluvy č. 16-141-02512 - od prijímateľa Radovan Čerevka, projekt Fosílie budúcej kataklizmy, (štipendium 6 mesiacov).
Uznesenie č. 133/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť zmluvy č. 16-141-02512 - od
prijímateľa Radovan Čerevka, projekt Fosílie budúcej kataklizmy, v znení priloženom k tomuto uzneseniu – príloha č. 1.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
b) Žiadosť o možnosť posunutia začiatku projektu pred oprávneným obdobím zmluvy č.
18-131-02111 - od prijímateľa Hlava XXII, projekt Cirkus Metropol (CD).
Uznesenie č. 134/2018:
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Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť zmluvy č. 18-131-02111- od prijímateľa Hlava XXII, projekt Cirkus Metropol, v znení priloženom k tomuto uzneseniu – príloha č. 2.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

c) Žiadosť o zníženie nákladu publikácie zmluvy č. 16-131-04272 - od prijímateľa Vzdelávanie umením – EduArt, projekt Mariánske antifóny F. X. Zomba – dotácia 6500 EUR.
Uznesenie č. 135/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zníženie nákladu publikácie a
zároveň nariaďuje dotlač do 200 ks, teda do počtu uvedenému v zmluve č. 16-13104272- od prijímateľa EduArt, projekt Mariánske antifóny F. X. Zomba, v znení priloženom k tomuto uzneseniu – príloha č. 3.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

d) Návrh na pomerné krátenie po kontrole vecného vyhodnotenia a vyúčtovania dotácie
zmluvy č. 16-322-03407 od prijímateľa Súkromné tanečné konzervatórium, projekt
Zdravá práca s telom, ktorý bol podporený vo výške 1500 EUR.
Uznesenie č. 136/2018:
Rada Fondu na podporu umenia neschvaľuje návrh na pomerné krátenie dotácie
zmluvy č. 16-322-03407 od prijímateľa Súkromné tanečné konzervatórium, projekt
Zdravá práca s telom v znení priloženom k tomuto uzneseniu – príloha č. 4.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Riaditeľ upozornil na nejednoznačnosť výkladu ustanovení týkajúcich sa odmeňovania členov
odborných komisií v Mzdovom poriadku, konkrétne odd. 4, čl. 1, bod 2. Výklad ustanovenia je
nasledujúci:
Odmena člena odbornej komisie sa určuje podľa počtu žiadostí, ktorými kancelária fondu disponuje v deň po zvolení členov odbornej komisie na zasadnutí rady FPU. V prípade, že nejaká
žiadosť bude vyradená po tomto dni, odmena člena odbornej komisie sa neznižuje.
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Uznesenie č. 137/2018:
Rada Fondu na podporu umenia sa uzniesla na výklade Mzdového poriadku,
konkrétne odd. 4, čl. 1, bod 2, podľa ktorého sa odmena člena odbornej komisie sa
určuje podľa počtu žiadostí, ktorými kancelária fondu disponuje v deň po zvolení
členov odbornej komisie na zasadnutí rady FPU. V prípade, že nejaká žiadosť bude
vyradená po tomto dni, odmena člena odbornej komisie sa neznižuje.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

Predbežný termín 16. rokovania: 24. októbra 2018 o 15.30h.
V Bratislave dňa 26. 09. 2018
Zápis vyhotovila: Petra Kňazeová
Zápis overila: Anna Miklovičová

prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
predseda Rady Fondu na podporu umenia
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Príloha č. 1: Vecné vyhodnotenie štipendia mimo oprávneného obdobia
Projekt: 16-141-02512, Fosílie budúcej kataklizmy, štipendium na 6 mesiacov
Prijímateľ: Radovan Čerevka
Popis problému: P. Čerevka žiada o možnosť posunutia termínu predloženia vecného vyhodnotenia za štipendium. Pôvodný termín je 30.9.2018, ale z dôvodu, že jeho verejná prezentácia vo VSG v Košiciach sa uskutoční až 15.11.2018, žiada o posunutie tohto termínu a predloženie vyhodnotenia na 20.11.2018. Galéria mu nevedela ponúknuť skorší termín na uskutočnenie výstavy.
Príloha č. 2: Začiatok projektu pred oprávneným obdobím realizácie podľa Štruktúry
Projekt: 18-131-02111 - Cirkus Metropol (CD)
Prijímateľ: Hlava XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých
Popis problému: prijímateľ podpory žiada o možnosť presunúť začiatok projektu pred oprávneným obdobím, teda namiesto 1.7.2018 na 1.6.2018 z dôvodu dostupnosti hudobníkov na
nahrávanie.
Príloha č. 3: zníženie nákladu publikácie
Projekt: 16-131-04272 – Mariánske antifóny F. X. Zomba – dotácia: 6 500 Eur
Prijímateľ: Vzdelávanie umením – Edu Art
Popis problému: prijímateľ vytlačil len 114 kusov publikácie, pričom sa vo výstupoch
v zmluve zaviazal k nákladu 200 ks. Zníženie nákladu prijímateľ odôvodňuje zvýšenými nákladmi na tlač a väzbu 1 kusu publikácie oproti pôvodného odhadu: „Rozsah publikácie a jej
určenie na využitie v podobe partitúry na dirigentskom pulte (nesmie sa samovoľne zatvárať)
si vyžadoval zmenu spôsobu väzby a tá bola finančne náročnejšia.“
Príloha č. 4: Návrh na pomerné krátenie dotácie
Projekt: 16-322-03407, Zdravá práca s telom, 1500,-€
Prijímateľ: Súkromné tanečné konzervatórium
Popis problému: Organizácia sa zaviazala zrealizovať 4 workshopy, každý z toho pre minimálne 15 účastníkov a účastníčok (60 ľudí spolu). Nakoniec sa ich však zúčastnilo iba 31 ľudí.
Organizácia vo Vecnom vyhodnotení uvádza, že workshop nenaplnili kvôli nezáujmu študentov a to aj napriek výraznému zníženiu ceny workshopu.
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