Zápis z 1. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 09.01.2019 o 15.00 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA, III. posch., č. dv.: 330
Prítomní: Michalovič Peter, Švolík Jozef, Halvoník Alexander, Brat Roman, Čierniková Irina,
Lukáčová Alžbeta, Stasselová Silvia, Kovalčik Jozef, Kňazeová Petra.
Program:
1. Schválenie programu.
2. Informácia o podporených žiadostiach vo Výzve č. 2/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky.
3. Menovanie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia – predkladá riaditeľ
FPU.
4. Voľba členov odborných komisií Výzvy č. 4/2019 Fondu na podporu umenia – predkladá
riaditeľ FPU.
5. Schválenie Výzvy č. 6/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky – predkladá riaditeľ FPU.
6. Schválenie vnútorných predpisov – predkladá riaditeľ FPU.
7. Informácia o činnosti kancelárie od 6.12.2018 do 9.01.2019.
8. Rôzne.
Predseda rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 1. rokovanie a za
overovateľa zápisu navrhol p. Švolíka, z celého zasadnutia ospravedlnil p. Rusinovú Z., a p.
Miklovičovú A.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila p. Švolíka za overovateľa 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: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 18. rokovania rady fondu.

K bodu č. 2:
Predseda odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) p.
Vojtech Miloslav informoval členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy č. 2/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia
(ďalej len „výzva“), konkrétne pre Podprogram 2.3 Vydávanie časopisov. Výsledky hodnotenia
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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 Babiak Michal, Klepoch Majdáková Diana, Koňariková Katarína, Korec Juraj, Ondrejička Erik, Vojtech Miloslav, Huska Ernest
• Výsledky hodnotenia:
- V rámci Podprogramu 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov odborná komisia odporúča podporiť pre rok 2019 29 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 602 800,- EUR.
- V rámci Podprogramu 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov odborná komisia odporúča podporiť pre rok 2020 29 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 92 000,- EUR.
- V rámci Podprogramu 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov odborná komisia odporúča podporiť pre rok 2021 29 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 92 000,- EUR.
- Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti pre všetky roky bola 1 154 701,00 €.
- V rámci Podprogramu 2.3.2 Vydávanie internetových časopisov odborná komisia odporúča podporiť 20 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 146 000,- EUR.
(Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 511 066,- EUR).
Medzitým prišla pani Stasselová, ospravedlnila sa za meškanie a pridala sa k rokovaniu.

Predseda odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) p. Debnár Marek informoval členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy č.
2/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len
„výzva“), konkrétne pre Podprogram 1.5 Literatúra. 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 Debnár Marek, Jaško Ľubomír, Panáková Beáta, Vojtech
Miloslav, Tazberík Ján
• Výsledky hodnotenia:
- V rámci Podprogramu 1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže odborná komisia
odporúča podporiť 36 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 250 000,- EUR.
(Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 566 326,- EUR)
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- V rámci 1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra odborná komisia odporúča podporiť 15 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 45 980,- EUR. (Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 116 610,- EUR.)

Následne predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) p. Inštitorisová Dagmar informovala členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy č. 2/2019 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 Fašiangová Ingrid, Flašková Elena, Inštitorisová Dagmar,
Kičiňová Miriam, Krištof Martin
• Výsledky hodnotenia:
- V rámci podprogramu 1.1.4 Aktivity nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a organizácií odborná komisia odporúča podporiť 16 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 250 000,- EUR. (Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 589 630,EUR).
- V rámci podprogramu 1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a organizácií odborná komisia odporúča podporiť 33 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 390 000 ,- EUR. (Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 1 062
890,- EUR).
- V rámci podprogramu 1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo odborná
komisia odporúča podporiť 24 úplných žiadostí. V danej výzve boli pre podprogram spolu
vyčlenené finančné prostriedky vo výške 80 000,- EUR. (Žiadaná finančná podpora pre
úplné žiadosti bola 252 205,- EUR.)

Predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) p.
Babčáková Katarína informovala členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie
Výzvy č. 2/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia
(ďalej len „výzva“), konkrétne pre Podprogram 4.4.1 – Tradičná kultúra a folkorizmus. Zároveň p. Babčáková referovala o celkovo nízkej kvalite projektov, ktorých problémom bola
najmä absencia odborného garanta (napr. programová rada). Vyjadrila sa, že situácii by pomohlo aj uvádzanie údaju odborných hodnotiteľov festivalov, ktorá by mohla byť novou povinnou prílohou k projektom. 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 Katarína Babčáková, Petra Krnáčová, Agáta Krausová, Michaela Košová, Peter Obuch
• Výsledky hodnotenia:
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- V rámci podprogramu 4.4.1 – Prehliadky, festivaly a súťaže - Tradičná kultúra a folkorizmus odborná komisia odporúča podporiť 107 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 630 000,- EUR. (Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola
1 759 527,- EUR).

Uznesenie č. 1/2019:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov fondom v rámci Výzvy č. 2/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z
Fondu na podporu umenia pre podprogramy:
2.3 Vydávanie časopisov
1.5 Literatúra
1.1 Divadlo
4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 3:
Nasledujúcom bode sa rada fondu venovala prijatým piatim nomináciám na členov odborných
komisií Fondu na podporu umenia. Členovia rady fondu si preštudovali nominácie a prešli k
verejnému hlasovaniu. Výsledky hlasovania boli zaznamenané v sumarizačnom hlasovacom
hárku, ktorý podpísal riaditeľ fondu a predseda rady fondu.

Uznesenie č. 2/2019:
Rada Fondu na podporu umenia vymenúva z osôb, ktoré navrhli riaditeľovi právnické osoby
vykonávajúce činnosť 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. 4:
Rada fondu sa venovala voľbe členov odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí vo Výzve č. 3/2019 pre podprogram 3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie a Výzve
č. 4/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky. 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. 3/2019:
Rada Fondu na podporu umenia zvolila členov odborných komisií Fondu na podporu umenia
pre hodnotenie žiadostí pre Výzvu č. 3/2019 podprogram 3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie a
Výzvu č. 4/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 5:
V tomto bode programu sa rada venovala schváleniu Výzvy č. 6/2019 na predkladanie žiadostí
o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia.
Uznesenie č. 4/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje znenie Výzvy č. 6/2019 na predkladanie žiadostí
o finančné prostriedky 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. 6:
Následne sa členovia rady venovali schváleniu vnútorného predpisu smernice Fondu na podporu umenia o vnútornej finančnej kontrole
Uznesenie č. 5/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh vnútorného predpisu Smernica
Fondu na podporu umenia o vnútornej finančnej kontrole v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 7:
Riaditeľ fondu podal rade fondu krátku správu o činnosti kancelárie od 6.12.2018 do 9.1.2019.
-

Momentálne prebiehajú zasadnutia odborných komisií fondu pre aktuálne výzvy na
predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu.
Od 14.1.2019 približne do konca februára bude vo fonde prebiehať kontrola Úradu
vládneho auditu. Z uvedeného dôvodu budú prebiehať osobné konzultácie so žiadateľmi v minimalizovanom režime.

Uznesenie č. 6/2019:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie správu o činnosti kancelárie od 6.12.2018
do 9.1.2019.
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Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 8:
Rada fondu v bode rôzne sa rada venovala niekoľkých záležitostiam:
-

Rada sa zaoberala poverením riaditeľa na podpis zmluvy na nákup motorového vozidla
po realizácii verejného obstarávania v cenovom limite schválenom v rozpočte fondu.

Uznesenie č. 7/2019:
Rada Fondu na podporu umenia poveruje riaditeľ podpisom zmluvy na nákup motorového
vozidla po realizácii verejného obstarávania v cenovom limite schválenom v rozpočte fondu.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
-

Riaditeľ konzultoval žiadosti pani Janouškovej doručenej do kancelárie fondu dňa
31.12.2018, v ktorej žiada o sprostredkovanie vypočutia pred Radou FPU z dôvodu nepodporenia žiadosti „Činnosť Akadémie divadelných tvorcov v roku 2019“ č. 19-11501018. Rada konsenzuálne zamietla vypočutie, keďže nemôže meniť odporúčania odbornej komisie. Rada odporučila riaditeľovi, aby sa so žiadateľkou stretol, ak o to prejaví záujem, a vysvetlil dôvody odmietnutia.

-

Následne sa rada venovala žiadostiam o zmenu podmienok použitia finančných prostriedkov:
a. Žiadosť o predĺženie projektu mimo oprávneného obdobia č. 18-114-00327 Dom bez okien - reprízy, dotácia 6 000,00 € od prijímateľa GAFFA.
Popis problematiky: Popis problematiky: žiadateľ žiada o posunutie konca realizácie
projektu na január mimo oprávnene obdobie (oprávnene obdobie je do decembra)
vzhľadom na neúspešne nadviazanie spolupráce so Záhradou a synagógou v Lučenci a
Šamoríne boli nútení zmeniť miesto realizácie projektu. Výdavky za predstavenie im
vedia vzniknúť do decembra. Realizácia reprízy bude v januári.
Uznesenie č. 8/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o predĺženie projektu mimo oprávneného obdobia č. 18-114-00327 - Dom bez okien - reprízy, dotácia 6 000,00 € od prijímateľa GAFFA.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
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b. Žiadosť o predĺženie projektu mimo oprávneného obdobia č. 18-114-00419 Reprízy inscenácií divadla NOMANTINELS a workshopy angažovaného divadla, dotácia
14 000,00 € od prijímateľa Nomantinels.
Popis problematiky: Žiadateľ chce posunúť koniec realizácie projektu z decembra na
február z dôvodu, že v Hre o nás/ O nich došlo k preobsadeniu hercov. Halacinová odstúpila z rodinných dôvodov a Mihálek z technických dôvodov.
Uznesenie č. 9/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o predĺženie projektu mimo oprávneného obdobia č. 18-114-00419 - Reprízy inscenácií divadla NOMANTINELS a
workshopy angažovaného divadla, dotácia 14 000,00 € od prijímateľa Nomantinels.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
c. Žiadosť o zmenu termínu predloženia Finančného vyúčtovania a vecného vyhodnotenia (FVaVV) a zmenu rozpočtových položiek projektu 18-521-01946; Pokračovanie
vedeckého výskumu na NKP Hradisko Neštich vo Svätom Jure; dotácia 5 000,00 € od
prijímateľa Malokarpatské múzeum v Pezinku.
Popis problematiky: Prijímateľ dotácie žiada o predĺženie termínu dodania Finančného
vyúčtovania a vecného vyhodnotenia (FVaVV) z 31.01.2019 do 31.05.2019. Ako hlavný
dôvod uvádza mimoriadne nálezy počas archeologického výskumu (Doklady o spracovaní zlata klenotníckou dielňou z čias Veľkej Moravy). Nové doklady nájdené počas výskumu zapríčinili zvýšenie náročnosti prác a výdavkov s tým spojených. Dokumenty ju
potrebné spracovať, preštudovať a analyzovať, čoho dôsledkom sa oddialila príprava
odborného článku, a prezentovanie výstupov výskumu na vedeckej konferencii, ktoré
sú záväznými výstupmi Zmluvy 18-521-01946.
Ďalším bodom žiadosti je zmena rozpočtu. Žiadajú zrušenie jednej rozpočtovej položky
a presunutie plnej sumy z nej (hodnota 450,00 €) do inej položky: Personálne náklady
(nejde o rozpor bodu 5.5 Zmluvy). Zmena rozpočtu v prípade schválenia Radou, bude
mimo oprávnené obdobie pre daný projekt (tj. do 31.12.2018).
Uznesenie č. 10/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu termínu predloženia Finančného vyúčtovania a vecného vyhodnotenia (FVaVV) a zmenu rozpočtových položiek projektu 18-521-01946; Pokračovanie vedeckého výskumu na NKP Hradisko Neštich vo Svätom Jure; dotácia 5 000,00 € od prijímateľa Malokarpatské múzeum v Pezinku.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
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d. Žiadosť o zmenu termínu realizácie projektu, zmenu rozpočtových položiek a posunutie vyúčtovania projektu 18-541-03085; Reštaurovanie a výskum malieb Dominika
Skuteckého; dotácia 15 000,00 € od prijímateľa Stredoslovenská galéria.
Popis problematiky: Prijímateľ dotácie žiada o predĺženie termínu realizácie z
30.06.2019 do 31.12.2019. Ako hlavný dôvod uvádzajú rozpor v originalite vybraných
diel Dominika Skuteckého, a teda hlbšiu analýzu jeho diel. Predĺžením realizácie projektu, s pomocou špeciálne vybraných analytických metód a tímu odborníkov pre danú
oblasť očakávajú jednoznačné overenie originality. Diela je nutné reštaurovať, čo rovnako prispeje k zachovaniu autenticity. V prílohe žiadosti zaslali harmonogram realizácie projektu, vybrané analytické metódy, vybrané diela a s kým budú spolupracovať.
Ďalším bodom žiadosti je zmena rozpočtu. Žiadajú navýšenie položky: Služby priamo
súvisiace s realizáciou projektu o 1500,00 € z položky Autorské honoráre (ide o rozpor
v bode 5.5 Zmluvy).
Uznesenie č. 11/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu termínu realizácie projektu, zmenu rozpočtových položiek a posunutie vyúčtovania projektu 18-541-03085;
Reštaurovanie a výskum malieb Dominika Skuteckého; dotácia 15 000,00 € od prijímateľa Stredoslovenská galéria.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
e. Žiadosť o zmenu termínu ukončenia realizácie projektu a zmenu predloženia vyúčtovania (mimo oprávneného obdobia). Projekt: 18-341-03041, projekt Silvia Krivošiková (monografia umelkyne), dotácia 3 500 € (výskum a vydanie publikácie) od prijímateľa Moncolova, s.r.o.
Popis problematiky: Žiadateľ žiada o posun termínu ukončenia realizácie projektu do
30.04.2019 (podľa Štruktúry podpornej činnosti za rok 2018 je najneskorší termín do
28.02.2019) a o posun predloženia vyúčtovania do 31.05.2019. Ako dôvod uvádza žiadateľ paralelnú prácu na ďalších monografiách, čiže časovú vyťaženosť.
Uznesenie č. 12/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu termínu ukončenia realizácie projektu a zmenu predloženia vyúčtovania (mimo oprávneného obdobia). Projekt:
18-341-03041, projekt Silvia Krivošiková (monografia umelkyne), dotácia 3 500 € (výskum a vydanie publikácie) od prijímateľa Moncolova, s.r.o.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
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f.
Žiadosť o zmenu termínu ukončenia realizácie projektu a zmenu predloženia vyúčtovania (mimo oprávneného obdobia). Projekt: 18-341-03319, projekt Radovan Čerevka: monografia vizuálneho umelca, dotácia 4 000 €, výskum, preklad a vydanie publikácie od prijímateľa Moncolova, s.r.o.
Popis problematiky: Žiadateľ žiada o posun termínu ukončenia realizácie projektu do
30.04.2019 (podľa Štruktúry podpornej činnosti za rok 2018 je najneskorší termín do
28.02.2019) a o posun predloženia vyúčtovania do 31.05.2019. Ako dôvod, žiadateľ
uvádza oneskorené dodanie všetkých textov monografie zo strany prispievateľov.
Uznesenie č. 13/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu termínu ukončenia realizácie projektu a zmenu predloženia vyúčtovania (mimo oprávneného obdobia). Projekt:
18-341-03319, projekt Radovan Čerevka: monografia vizuálneho umelca, dotácia 4
000 €, výskum, preklad a vydanie publikácie od prijímateľa Moncolova, s.r.o.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
g. Žiadosť o zmenu termínu ukončenia realizácie projektu a zmenu predloženia vyúčtovania (mimo oprávneného obdobia). Projekt: 18-341-03295, projekt Mária Machatová: Landing, 3 500 €, odborná kritická reflexia, preklad a vydanie publikácie od prijímateľa Moncolova, s.r.o.
Popis problematiky: Žiadateľ žiada o posun termínu ukončenia realizácie projektu do
30.04.2019 (podľa Štruktúry podpornej činnosti za rok 2018 je najneskorší termín do
28.02.2019) a o posun predloženia vyúčtovania do 31.05.2019. Ako dôvod, žiadateľ
uvádza nedodanie textov do publikácii zo strany prispievateľky.
Uznesenie č. 14/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu termínu ukončenia realizácie projektu a zmenu predloženia vyúčtovania (mimo oprávneného obdobia). Projekt:
18-341-03295, projekt Mária Machatová: Landing, 3 500 €, odborná kritická reflexia,
preklad a vydanie publikácie od prijímateľa Moncolova, s.r.o.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
h. Žiadosť o predĺženie mimo oprávneného obdobia projektu: 18-123-00474, Umelecké aktivity mimoOs v roku 2018, dotácia 20 000,00 € od prijímateľa mimoOs.
Popis problematiky: Žiadateľ chce realizovať jednu reprízu (Moving Mountains) o mesiac po oprávnenom období. Ako dôvod nerealizovania reprízy uvádza termínovú vyťaženosť kultúrnych inštitúcií a osobných kalendárov performerov mimoOS.
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Uznesenie č. 15/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť mimo oprávneného obdobia projektu: 18-123-00474, Umelecké aktivity mimoOs v roku 2018, dotácia 20 000,00 € od
prijímateľa mimoOs.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
-

Predseda rady fondu p. Peter Michalovič navrhol ostatným členom rady fondu, aby
bol riaditeľ fondu p. Jozef Kovalčik odmenený za svoj pracovný výkon za rok 2018 vo
výške dvoch mesačných platov platných na rok 2018, ktorá mu bude poukázaná na
účet spolu s výplatou za mesiac január. Diskusia a hlasovanie prebehlo za neprítomnosti riaditeľa.
Uznesenie č. 16/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje riaditeľovi fondu p. Jozefovi Kovalčikovi odmenu vo výške dvoch mesačných platov platných na rok 2018, ktorá mu bude poukázaná na účet spolu s výplatou za mesiac január.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

Termín 2. rokovania 2019: 30. januára 2019 o 15. 00 hod.
V Bratislave dňa 9. 1. 2018
Zápis vyhotovila: Petra Kňazeová
Zápis overil: Švolík Jozef

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