Výzva č. 11 / 2018 Fondu na podporu umenia
Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona
č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu
na predkladanie žiadostí o dotáciu pre oprávnených žiadateľov v nasledujúcom podprograme:

Podprogram

Mesto kultúry 2019
(iné subjekty)

6.2 Mesto kultúry 2019 – iné subjekty

Predbežná suma
určená na
prerozdelenie v
rámci
podprogramu

Počet členov
odbornej
komisie
posudzujúcich
žiadosti

Začiatok
predkladania
žiadostí

Uzávierka
predkladania
žiadostí

Termín
zverejnenia
rozhodnutia
riaditeľa

150 000 EUR

7

02.07.2018

13.09.2018

12.11.2018

Upozornenie!
Prílohou výzvy sú miesta, ktoré má Mesto kultúry 2019 Banská Štiavnica vyhradené na realizáciu podujatí a žiadatelia si môžu svoje projekty prispôsobiť týmto
kapacitám. Žiadateľ nie je povinný vybrať si zo spomínaného zoznamu, ale po dohode si môže zabezpečiť aj iný priestor v rámci mesta (prípadne blízkeho
okolia). Priestorové možnosti odporúčame konzultovať s Mestom Banská Štiavnica a zároveň je potrebné miesto realizácie projektu jasne uviesť v žiadosti.
Potrebné informácie nájdete zverejnené na webovom sídle: http://www.banskastiavnica.sk/mestokultury/
Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2018 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty – predpisy
upravujúce podpornú činnosť: http://fpu.sk/dokumenty-fpu/dokumenty.
Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom v registračného systému FPU najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). Žiadosť
nestačí podať iba elektronicky, žiadateľ zabezpečí doručenie kompletnej žiadosti v tlačenej podobe do fondu najneskôr do termínu uzávierky na predkladanie
žiadostí. Žiadosť musí byť doručená na adresu:
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08 Bratislava
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Na obálku je potrebné napísať číslo programu/podprogramu. Dátumom podania žiadosti sa rozumie dátum na pečiatke podacej pošty (ak je žiadosť zaslaná
poštou) alebo dátum na prezentačnej pečiatke FPU, ak je žiadosť doručená osobne (v pracovných dňoch od 13.00 do 15.00 hod). Podrobné informácie ako podať
žiadosť sú uvedené na webovom sídle fondu.
Prílohy k žiadosti (ak nie je v Štruktúre podpornej činnosti FPU na rok 2018 pre daný podprogram uvedené inak), sa predkladajú výlučne v elektronickej podobe
v registračnom systéme. Prílohy musia mať celkovo maximálne 10 MB, pričom každý žiadateľ môže priložiť maximálne 5 samostatných textových príloh (spolu to
môže byť maximálne 20 strán textu) a 10 samostatných obrazových príloh (môžu to byť samostatné obrázky, alebo súbory obrázkov). Registračný systém FPU
podporuje nasledujúce formáty textových súborov: Portable Document Format (PDF), Open Document Format (ODT), Office Open XML (DOCX) a nasledujúce
formáty grafických súborov: Graphics Interchange Format (GIF), Portable Network Graphics (PNG), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), Tagged Image
File Format (TIF, TIFF). Fond odporúča, aby žiadatelia prikladali prílohy k žiadostiam vo formáte Portable Document Format (PDF).
V prípade potreby a podľa časových možností poskytuje kancelária žiadateľom konzultácie k podaniu žiadosti predovšetkým telefonicky alebo prostredníctvom
elektronickej pošty v pracovných dňoch v úradných hodinách, ktoré budú zverejnené na webovom sídle fondu. V odôvodnených prípadoch poskytuje kancelária
aj osobné konzultácie, ktoré si možno dohodnúť elektronickou poštou alebo telefonicky na číslach uvedených na webovom sídle fondu. Predmetom konzultácie
je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu.
Konzultácie nie sú určené na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej
podaním, ani na predbežnú kontrolu úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh
vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ
požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.
Bratislava, 2.7.2018

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.
riaditeľ Fondu na podporu umenia
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Príloha:
Miesto realizácie, ktoré je k dispozícii
Kultúrne centrum, Kammerhofská 2,
Banská Štiavnica

Konkrétny priestor v rámci miesta realizácie
Hlavná sála

Charakteristika priestoru – jeho rozloha a kapacita
Kapacity sály je 350 miest na sedenie na ploche cca. 280
m2. K dispozícii je pódium s rozmerom 7,5 m x 6 m.

Kultúrne centrum, Kammerhofská 2,
Banská Štiavnica

Seminárna miestnosť č.3 (výstavná)

Rozloha 85 m2, kapacita 50 miest. Veľmi svetlé.
Výstavný priestor.

"Rubigall", Námestie sv. Trojice,
Banská Štiavnica

Podkrovie (plánovaný Klub Rubigall)

Podkrovie, plánovaná študovňa knižnice využiteľná aj
pre kultúrne akcie do 100 osôb, cca. 200 m2.

Kino Akademik, Banská Štiavnica

Kinosála

Priestor pre projekcie, inštalovaná DCP technológia (aj
35 mm projekcie), kapacita 120 miest.

Kino Akademik, Banská Štiavnica

Foyer + chodby

Výstavné priestory pre fotografie, kapacita cca. 20 ks A2

Amfiteáter pod Novým zámkom,
Banská Štiavnica

Amfiteáter

Koncerty, výstavy, festival, čítačky, tanečné vystúpenia,
projekcie 35 mm, kapacita 700 miest. Rozmer pódia cca.
22 x 13 m.

Amfiteáter pod Novým zámkom,
Banská Štiavnica

Podkrovie

Podkrovie vstupného objektu, cca. 40 m2, kapacita 35
miest.

Galéria Jozefa Kollára, Nám. Sv. Trojice, Vstupná hala galérie
Banská Štiavnica

Cca 5x5m.

Galéria Jozefa Kollára, Nám. Sv. Trojice, Štuková sála
Banská Štiavnica

Cca 6,5 x 5,5m.

Galéria Jozefa Kollára, Nám. Sv. Trojice, Hlavné výstavné priestory
Banská Štiavnica

Možnosť realizácie autorských individuálnych , alebo
skupinových výstavných projektov - plocha 190 m2.

Galéria Jozefa Kollára, Nám. Sv. Trojice, Stále expozície
Banská Štiavnica
Nový zámok, Banská Štiavnica
Miestnosť v suteréne (nevyužívaná)
Starý zámok, Banská Štiavnica
Karner, nadzemná aj podzemná časť

možnosť realizácie komorných intervencií, cca 200 m2.

Starý zámok, Banská Štiavnica

Nádvorie
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Plocha cca 50m2.
Vhodné napr. na vystúpenia/výstavy komorného
charakteru. Horné podlažie plocha cca. 40 m2, dolné
cca. 20 m2.
120 m2, 200 miest. Vhodné pre koncerty a divadelné
predstavenia.

"Pracháreň" - skanzen ľudovej architektúry
Kostol sv. Kataríny, Banská Štiavnica

Exteriér
Interiér kostola - hlavná loď

18000 m2, areál historických baníckych domov.
Kapacita 200 miest. Podujatie musí byť posúdené a
odsúhlasené RKC - farnosť Banská Štiavnica preferované sú koncerty sakrálnej a gospelovej hudby,
prípadne iné podujatia charakterovo zapadajúce ho
priestoru stále aktívneho kostola
Kapacita 150 miest sedenie, ďalšie voľné v prírode.
Podujatie musí byť posúdené RKC - farnosť Banská
Štiavnica a odsúhlasené Kalvárskym fondom. Na rozdiel
od priestorov kostola sú prípustné aj vhodné podujatia
svetského charakteru (napr. koncerty jazzu, klasickej
hudby bez obmedzenia a pod.).
- Rozloha priestranstva cca. 4000 m2.

Amfiteáter Kalvária

Exteriér

Sídlisko Šobov

Exteriér - voľná plocha pred bytovkou
administratívna budova Novej šachty

Banskoštiavnické tajchy

Klinger, Veľká vodárenská, Červená studňa, Podujatia do 150 návštevníkov, site specific produkcie.
Kolpašské, Počúvadlianske...

Námestie sv. Trojice
Stará horáreň v lokalite Červená Studňa

Malé pódium
Interiér a exteriér horárne

Mesto Banská Štiavnica

Rôzne verejné priestranstvá vo vlastníctve mesta
(napr. lokality Štefultov, Šobov, Banky,
Počúvadlianske jazero...)

Pódium 36 m2, plocha cca. 1000 m2.
Exteriér 180 m2, pódium 4x3 m, kapacita na podujatia
25 - 30 osôb; interiér Dve prepojené miestnosti 36m2 +
samostatná miestnosť 20m2.
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