Zápis z 1. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 8.1.2018 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, Jaurová Zora, Lukáčová Alžbeta, Miklovičová Anna, Halvoník Alexander, Stasselová Silvia, Rusinová Zora, Čierniková Irina, Kovalčik Jozef, Kubušová Lenka,
Liszkayová Ivica, Rišková Mária, Jakalová Zuzana, Babčáková Katarína, Obuch Peter.
Program:
1. Schválenie programu.
2. Informácia o podporených žiadostiach pre Výzvu č. 1/2018 a 2/2018 na predkladanie žiadostí
o finančné prostriedky - predkladá riaditeľ FPU.
3. Voľba členov odborných komisií pre Výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky – predkladá riaditeľ FPU.
4. Menovanie členov odborných komisií v rámci Výzvy č. 2/2018 na predkladanie návrhov na členov odborných komisií Fondu na podporu umenia – predkladá riaditeľ FPU.
5. Schválenie vnútorných predpisov – predkladá riaditeľ FPU.
6. Informácia o činnosti kancelárie FPU od 13.12.2017 do 8.1.2018.
7. Rôzne.
Predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 1. rokovanie a za overovateľku zápisu navrhol p. Z. Jaurovú.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila p. Z. Jaurovú za overovateľku zápisu z 1. 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 súhlasili s návrhom predkladaného programu a zahlasovali za schválenie návrhu programu 1.
rokovania.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 1. rokovania rady fondu.
K bodu č. 2:
Predsedovia odborných komisií Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) postupne informovali členov rady fondu o výsledkoch zasadnutí odborných komisií daných Výziev na predkladanie
žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len „Výzva“). Výsledky hodnotenia
daných odborných komisií 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.
Ako prvou v poradí informovala o výsledkoch hodnotenia predsedníčka odbornej komisie pre Podprogram 2.1 Veľké prehliadky, festivaly a súťaže p. Ivica Liszkayová.
• Odborná komisia v zložení Belková Zuzana, Grusková Anna, Hlôšková Anna, Majdáková Diana,
Šmatlák Martin, Zagar Peter a Liszkayvoá Ivica.
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Výsledky hodnotenia:
Podprogram 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže:
- Na rok 2018 bolo podporených 17 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 870
000,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 1 657 834,- EUR).
- Na rok 2019 bolo podporených 6 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 245
000,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 819 150,- EUR).
- Na rok 2020 bolo podporených 6 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 250
000,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 250 000,- EUR).

Ďalšou v poradí informoval radu fondu o výsledkoch hodnotenia predsedníčka odbornej komisie pre
Podprogram 1.4 Vizuálne umenie p. Mária Rišková.
• Odborná komisia v zložení Alexy Elena, Daubrava Miroslav, Hoffstädter Ján, Kralovič Ján a Rišková Mária.
• Výsledky hodnotenia:
• Podprogram 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity:
Podporených bolo 77 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 350 000,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 1 066 938,- EUR).
• Podprogram 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií:
Podporených bolo 30 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 400 600,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 834 360,- EUR).
• Podprogram 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie:
- Podporených bolo 44 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 153 980,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 606 317,- EUR).
Predsedníčka odbornej komisie pre Podprogram 2.3 Vydávanie časopisov p. Zuzana Jakalová informovala o výsledkoch hodnotenia odbornej komisie pre daný podprogram:
• Odborná komisia v zložení Hlôšková Anna, Hriešik Maja, Uličiansky Ján, Vojtech Miloslav, Ondrejička Erik, Piaček Martin a Jakalová Zuzana.
• Výsledky hodnotenia:
• Podprogram 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov:
Na rok 2018 bolo podporených 26 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 616
540,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 1 034 829,- EUR).
Na rok 2019 bolo podporených 5 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 107
000,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 339 285,- EUR).
Na rok 2020 bolo podporených 5 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 107
000,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 340 885,- EUR).
• Podprogram 2.3.2 vydávanie internetových časopisov:
Podporených bolo 18 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 149 000,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 487 029,- EUR).
Predseda odbornej komisie pre Podprogram 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus p. Katarína Babčáková informovala o výsledkoch hodnotenia odbornej komisie pre daný podprogram:
• Odborná komisia v zložení Petra Krnáčová, Stanislav Marišler, Peter Obuch, Štefan Sedlický
a Katarína Babčáková.
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V Podprograme 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus bolo podporených 113 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 650 000,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 1 707
348,- EUR).

Pani Z. Megová sa ospravedlnila z ďalšieho pokračovania zasadnutia rady fondu.
Predseda odbornej komisie pre Podprogram 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej
činnosti p. Peter Obuch informoval o výsledkoch hodnotenia odbornej komisie pre daný podprogram:
• Odborná komisia v zložení Agáta Krausová, Zuzana Školudová, Zuzana Galková, Lucia Mináčová
a Peter Obuch.
V Podprograme 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti bolo
podporených 101 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 482 264,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 583 561,- EUR).
Uznesenie č. 1/2018:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov fondom v rámci Výzvy č. 1/2018 a 2/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia pre
Podprogram 2.1 Veľké prehliadky, festivaly a súťaže,
Podprogram 1.4 Vizuálne umenie,
Podprogram 2.3 Vydávanie časopisov,
Podprogram 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus,
Podprogram 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 3:
Ďalším bodom programu bola voľba členov odborných komisií fondu pre Výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu.
V prvom rade sa však rada fondu venovala nastaveniu alokácie pre jednotlivé podprogramy Výzvy č.
3/2018, 4/2018 a Mimoriadnu výzvu podľa počtu prijatých žiadostí a žiadanej sumy. Alokovaná suma
pre jednotlivé podprogramy bola primerane týmto skutočnostiam upravená.
Uznesenie č. 2/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje výšku alokovaných prostriedkov pre Výzvu č. 3/2018, Výzvu
č. 4/2018 a Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu
umenia tak, ako je to uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Následne rada fondu prešla k voľbe členov odborných komisií fondu. Najskôr 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.
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Uznesenie č. 3/2018:
Rada Fondu na podporu umenia zvolila členov odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí pre Výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu:
- 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity – knižnice,
- 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá,
- 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 4:
Rada fondu sa v ďalšom bode programu venovala prijatým nomináciám, ktoré boli doručené do kancelárie fondu v rámci Výzvy č. 2/2018 na predkladanie návrhov na členov odborných komisií Fondu na
podporu umenia. Členovia rady fondu si preštudovali nominácie na posudzovanie projektov na preklady a prešli k verejnému hlasovaniu. Výsledky hlasovania boli zaznamenané v sumarizačnom hlasovacom hárku, ktorý je prílohou k tomuto uzneseniu.
Uznesenie č. 4/2018:
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: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 5:
Riaditeľ fondu predložil rade fondu na schválenie postupne vnútorné predpisy, do ktorých boli zapracované nevyhnutné úpravy:
- Štruktúra podpornej činnosti na rok 2018
- Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z FPU,
- Zásady poskytovania finančných prostriedkov z FPU,
- Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU,
- Výzva č. 6/2018 a 7/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky.
Uznesenie č. 5/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje upravený návrh Štruktúry podpornej činnosti na rok 2018
v znení, v akom je priložená k tomuto uzneseniu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 6/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje upravený návrh vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z FPU v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.
Za: 8
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 7/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje upravený návrh vnútorného predpisu Zásady poskytovania
finančných prostriedkov z FPU v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 8/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh všetkých typov zmlúv pre poskytovanie
finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v znení, v akom sú priložené k tomuto uzneseniu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 9/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje Výzvu č. 6/2018 a 7/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia v znení, v akom sú priložené k tomuto uzneseniu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6:
Riaditeľ fondu podal rade fondu krátku správu o činnosti kancelárie od 13.12.2017 do 8.1.2018:
- V súvislosti s informovaním o činnosti kancelárie fondu, spomenul riaditeľ fondu predĺženie
Výzvy na predkladanie návrhov na členov odborných komisií Fondu na podporu umenia do
31.1.2018 a požiadal členov rady fondu, aby oslovili kultúrnu a odbornú obec vo veci nominovania členov odbornej komisie predovšetkým pre Program 6 Mesto kultúry.
- 20.12. 2017 prebehla na Filozofickej fakulte UK v Bratislave verejná prezentácia podprogramov
FPU určených pre preklady pôvodnej a odbornej literatúry.
Uznesenie č. 10/2018:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie správu o činnosti kancelárie od 13.12.2017 do
8.1.2018.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 7:
V rámci bodu Rôzne sa rada fondu venovala niekoľkým záležitostiam:
- Od 15.1.2018 je plánovaný prenájom ďalších priestorov z dôvodu navýšenia kapacity pracovníkov. Do nových priestorov bude umiestnená podateľňa fondu, čo prispeje k zvýšeniu bezpečnosti na pracovisku a zabezpečeniu väčšej ochrany osobných údajov.
Uznesenie č. 11/2018:
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Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh dodatku k zmluve na prenájom priestorov
uzatvorenej medzi Fondom na podporu umenia a spoločnosťou ACSS spol., s.r.o.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
-

Riaditeľ fondu navrhuje na Cenu ministra kultúry Slovenskej republiky kategória h) za uplynulý
roku nominovať p. Mareka Adamova za činnosť v oblasti kultúry, ktoré v uplynulom roku vyústilo do otvorenia Novej synagógy v Žiline. Rada fondu s návrhom súhlasila.

-

Ďalšou prediskutovanou témou bolo stanovenie výšky odmeny pre členov Dozornej komisie
Fondu na podporu umenia, rady fondu a platu riaditeľa fondu, čo bude zapracované do návrhu
Mzdového poriadku Fondu na podporu umenia. Tento vnútorný predpis bude predložený dodatočne na schválenie rade fondu.

-

Predseda rady fondu navrhol venovať pozornosť listu od umeleckého riaditeľa Divadla Malá
scéna STU p. Štefana Korenčiho, ktorý bol doručený všetkým členom rady fondu a riaditeľovi
fondu. V liste žiada poskytnutie definície veľkého centra, malého centra a divadla a zdôvodnenia nepodporenia ich žiadosti v Podprograme 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier.
Rada fondu poverila riaditeľa fondu na zaslanie odpovede pre p. Korenčiho s uvedením definícií jednotlivých foriem subjektov, pričom sa stotožnila s rozhodnutím riaditeľa aj odbornej komisie.

-

Následne predložil riaditeľ fondu rade fondu žiadosti o zmenu podmienok použitia finančných
prostriedkov:
a) Zmluvy č. 17-531-01819 od žiadateľa Stredoslovenská galéria, konkrétne názvu výstavy,
termínu realizácie projektu a rozpočtových položiek.

Uznesenie č. 12/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu použitia dotácie zmluvy č. 17-531-01819
tak, ako je uvedené v predmetnej žiadosti doručenej do Kancelárie Fondu na podporu umenia dňa
5.1.2018, ktorá je prílohou k tomuto uzneseniu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
b) Zmluvy č. 17-521-01830 od žiadateľa Krajské múzeum v Prešove, konkrétne predĺženie termínu ukončenia projektu.
Uznesenie č. 13/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu použitia dotácie zmluvy č. 17-521-01830
tak, ako je uvedené v predmetnej žiadosti doručenej do Kancelárie Fondu na podporu umenia dňa
18.12.2017, ktorá je prílohou k tomuto uzneseniu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
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c) Zmluvy č. 17-141-03437 od žiadateľa Peter Skala, konkrétne termínu realizácie projektu,
miesta realizácie projektu a termínu predloženia vecných výstupov.
Uznesenie č. 14/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu použitia dotácie zmluvy č. 17-141-03437
tak, ako je uvedené v predmetnej žiadosti doručenej do Kancelárie Fondu na podporu umenia dňa
14.12.2017, ktorá je prílohou k tomuto uzneseniu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Poslednou prerokovanou záležitosťou je žiadosť od rezidenčného centra International Studio & Curatorial Program (ISCP), ktorí žiadajú, aby v rámci schémy podpornej činnosti fondu bol vytvorený špeciálny program, v rámci ktorého by si žiadateľa mohli požiadať o poskytnutie finančných prostriedkov
na realizáciu rezidenčného pobytu v danom rezidenčnom centre v New Yorku. Rada fondu sa zhodla,
že pre daný moment neexistuje žiadne opodstatnenie vytvárania takéhoto programu a navyše by takýto počin bol diskriminačný voči ostatným rezidenčným centrám.
Uznesenie č. 15/2018:
Rada Fondu na podporu umenia sa uzniesla, že žiadosť o vytvorenie špeciálneho programu určeného
na rezidenčné pobyty v rezidenčnom centre International Studio & Curatorial Program (ISCP) neakceptuje.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Termín 2. rokovania sa stanovil na 17.1.2018 o 15.00 hod. v sídle
V Bratislave dňa 10.1.2018
Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová
Zápis overila: Zora Jaurová

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