Zápis z 10. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 29.05.2019 o 15.00 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA, III. posch., č. dv.: 330
Prítomní: Roman Brat, Alexander Halvoník, Alžbeta Lukáčová, Peter Michalovič, Jozef Švolík,
Irina Čierniková, Silvia Stasselová, Jozef Kovalčik, Petra Kňazeová.

Program:
1. Schválenie programu.
2. Vypočutie aktérov umeleckej a kultúrnej obce vo veci pripomienkovania fungovania
Fondu na podporu umenia.
3. Informácia o podporených žiadostiach vo Výzve č. 7/2019, Výzve č. 8/2019 a Mimoriadnej výzve č. 1/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky.
4. Poverenie výkonom funkcie riaditeľa Fondu na podporu umenia.
5. Informácia o hlasovaní per rollam – predkladá riaditeľ fondu.
6. Voľba členov odborných komisií Výzvy č. 9/2019 a Profesionálneho umelca Fondu na
podporu umenia – predkladá riaditeľ FPU.
7. Informácia o činnosti kancelárie od 1. 5. 2019 do 29. 5. 2019.
8. Rôzne.
Jozef Švolík, podpredseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 10.
rokovanie rady a za overovateľa zápisu navrhol Alexandra Halvoníka, z celého rokovania ospravedlnil Annu Miklovičovú a Igora Piačku.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila pána Alexandra Halvoníka za overovateľa zápisu z 10. rokovania rady
fondu.

K bodu č. 1:
Pred rokovaním dostali členovia rady fondu elektronickou poštou predmetný materiál. Do pôvodného programu boli pridané body Poverenie výkonom funkcie riaditeľa Fondu na podporu
umenia a Informácia o hlasovaní per rollam. Podpredseda rady fondu vyzval prítomných, aby
predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Členovia rady fondu súhlasili s návrhom upraveného programu a zhodne odhlasovali schválenie návrhu programu 10. rokovania.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 8. rokovania rady fondu.
Medzitým sa k ostatným pridali pani Alžbeta Lukáčová a pani Silvia Stasselová, ktorá zároveň
prevzala vedenie zasadnutia.
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K bodu č. 2:
V tomto bode sa členovia rady venovali vypočutiu aktérov umeleckej a kultúrnej obce vo veci
pripomienkovania fungovania Fondu na podporu umenia. Iniciatívu zastupovali koordinátorky
Darina Kárová a Lýdia Pribišová, ktoré zhrnuli hlavné pripomienky. Fond na prednesené pripomienky bude písomne reagovať a zašle ich všetkým signatárom.

K bodu č. 3:
Predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) Mikušová Monika informovala členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy č. 7/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia
(ďalej len „výzva “), konkrétne pre Podprogram – 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a
nové médiá a 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie . Predsedníčka
odbornej komisie uviedla pripomienku, že do budúcnosti by mohli byť štipendiá typu A a typu
B vyšpecifikované ešte konkrétnejšie, nakoľko pre mnohých žiadateľov nie jednoznačné,
o ktoré štipendium si môžu žiadať. 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: Hubová Katarína, Jakalová Zuzana, Komanická Ivana, Kučová
Michaela, Mikušová Monika.
• Výsledky hodnotenia:
- V rámci Podprogramu 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá odborná
komisia odporúča podporiť 64 žiadostí štipendia typu A a 19 žiadostí štipendia typu
B s navrhovanou výškou finančnej podpory 399 690,- EUR. Žiadaná finančná podpora
pre úplné žiadosti štipendia typu A bola 1 089 468,- EUR. Žiadaná finančná podpora
pre úplné žiadosti štipendia typu B bola 240 120,- EUR.
- V rámci Podprogramu 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
odborná komisia odporúča podporiť 31 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 89 880,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 507 036,- EUR.
Predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) Šidlíková Zuzana informovala členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy
č. 8/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej
len „výzva “), konkrétne pre Podprogram – 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn. 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: Alexy Elena, Bobíková Zuzana, Pekárová Adriena, Rišková
Mária, Šidlíková Zuzana.
• Výsledky hodnotenia:
- V rámci Podprogramu 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn odborná komisia odporúča podporiť 29 žiadostí štipendia typu A a 7 žiadostí štipendia typu B s navrhovanou výškou finančnej podpory 164 376,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné
žiadosti štipendia typu A bola 342 486,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné
žiadosti štipendia typu B bola 88 740,- EUR.
Strana 2 z 13

Predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) Zuzana Belková informovala členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy
č. 8/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej
len „výzva “), konkrétne pre Podprogram – 1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej
literatúry. 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: Zuzana Belková, Július Lomenčík, Ina Martinová, Beáta Panáková, Miroslava Vallová.
• Výsledky hodnotenia:
- V rámci Podprogramu 1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry odborná komisia odporúča podporiť 107 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 358 400,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 818 047,- EUR.
Predseda odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) Marián
Ferko informoval členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy č. 8/2019
na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len „výzva
“), konkrétne pre Podprogram – 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela. 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: Brojo Maroš, Buday Pavol, Ferko Marián, Jánošík Peter, Nagy Peter.
• Výsledky hodnotenia:
- V rámci Podprogramu 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela odborná komisia odporúča podporiť 23 žiadostí (9 žiadostí o dotáciu vo fáze B a 4 vo fáze C a 10 žiadostí o
štipendium) s navrhovanou výškou finančnej podpory 420 216,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 1 663 828,- EUR.
Predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) Lopušanová Monika informovala členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie
Výzvy č. 8/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia
(ďalej len „výzva “), konkrétne pre Podprogram – 5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc a
5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra. 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: Baďura René, Hriňová Stanislava, Lopušanová Monika, Stanislav Marián.
• Výsledky hodnotenia:
- V rámci Podprogramu 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra odborná komisia odporúča podporiť 14 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 345 810,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti 690 684,- EUR.
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-

V rámci Podprogramu 5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra odborná komisia odporúča podporiť 69 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 302 100,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 677 475,- EUR.

Predseda odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) Kautman
Ján informoval členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy č. 8/2019
na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len „výzva
“), konkrétne pre 5.2.2 Akvizícia múzeí. 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: Balužinský Jozef, Jamrichová Andrea, Kautman Ján, Kobliskova Zuzana, Miľanová Ľubica.
• Výsledky hodnotenia:
- V rámci Podprogramu 5.2.2 Akvizícia múzeí odborná komisia odporúča podporiť 21
žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 114 085,- EUR. Žiadaná finančná
podpora pre úplné žiadosti bola 173 834,- EUR.
Predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) Lopušanová Monika informovala členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie
Výzvy č. 8/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia
(ďalej len „výzva “), konkrétne pre 5.1.4 Akvizícia knižníc. 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: Cenigová Rozália, Jakubáčová Benjamína, Kleinová Dagmar,
Lopušanová Monika, Repaská Alena.
• Výsledky hodnotenia:
- V rámci Podprogramu 5.1.4 Akvizícia knižníc odborná komisia odporúča podporiť
246 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 700 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 1 356 584,- EUR.
Predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) Viera
Féglová informovala členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Mimoriadnej výzvy č. 1/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len „výzva “), konkrétne pre 4.3.2 – Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre. 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: Viera Feglová, Alžbeta Gazdíková, Mária Hlaváčová, Petra
Krnáčová, Monika Tkáčová.
• Výsledky hodnotenia:
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-

V rámci Podprogramu 4.3.2 – Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre odborná komisia odporúča podporiť 330 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 2 253 986,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti
bola 5 423 976,- EUR.

Predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) Viera
Féglová informovala členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Mimoriadnej výzvy č. 1/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len „výzva “), konkrétne pre 4.3.1- Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení
v tradičnej kultúre a 4.3.3- Tvorba, realizácia a interpretácia diel- tradičná kultúra. 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: Alžbeta Gazdíková, Agáta Krausová, Ján Lipták, Ján Michálik,
Michal Noga.
• Výsledky hodnotenia:
- V rámci Podprogramu 4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre odborná komisia odporúča podporiť 6 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 167 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola
701 139,- EUR.
- V rámci Podprogramu 4.3.3 Tvorba, realizácia a interpretácia diel- tradičná kultúraodborná komisia odporúča podporiť 65 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej
podpory 339 300,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 1 289
340,- EUR.
Uznesenie č. 103/2019:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov fondom v rámci Výzvy č. 7/2019, Výzvy č. 8/2019 a Mimoriadnej výzvy č. 1/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia pre podprogramy:
-

1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá a 1.4.5 Medzinárodné mobility a
prezentácie – vizuálne umenie,
1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn,
1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry,
1.6.3 Tvorba multimediálneho diela,
5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc a 5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná
infraštruktúra,
5.1.4 Akvizícia knižníc,
5.2.2 Akvizícia múzeí,
4.3.2 Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v trad. kultúre,
4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v trad. kultúre a 4.3.3 Tvorba, realizácia a interpretácia diel – tradičná kultúra .

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1 – Jozef Švolík.
Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu č. 4:
V nasledujúcom bode sa členovia rady venovali schváleniu poverenia na výkon funkcie riaditeľa
Fondu na podporu umenia. Členovia rady súhlasili so znením a zahlasovali za jeho schválenie.
Uznesenie č. 104/2019
Rada Fondu na podporu umenia v zmysle § 13 ods. 1 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. v znení neskorších predpisov schvaľuje návrh rozsahu poverenia riaditeľa tak, ako je uvedený v prílohe k
tomuto uzneseniu.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
V rámci poverenia riaditeľa výkonom funkcie sa rada zaoberala tiež jeho platom riaditeľa,
ktorý určuje Mzdový poriadok, čl. 3, ods. 1.
Uznesenie 105/2019
Rada Fondu na podporu umenia v súlade so Mzdovým poriadkom Fondu na podporu umenia
čl. 3, ods. 1 a 2 schválila plat riaditeľa v maximálnej výške stanovenej predmetnými ustanoveniami daného dokumentu.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1 – Jozef Švolík.
Uznesenie bolo prijaté.
Pani Lukáčová sa ospravedlnila a odišla zo zasadnutia.

K bodu č. 5:
Následne riaditeľ informoval členov rady o hlasovaní per rollam zo dňa 23.5.2019:
a) vo veci navýšenia finančných prostriedkov pre podprogram 4.3.2 Aktivity neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre zo sumy 1 000 000 EUR na sumu 2 500 000 EUR.
Uznesenie č. 101/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schválila navýšenie alokovanej čiastky pre podprogram 4.3.2
Aktivity neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre zo sumy 1 000 000 eur na sumu
2 500 000 eur.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
b) vo veci posunu termínu zverejnenia rozhodnutia riaditeľa pre mimoriadnu výzvu č. 1 /2019
z 23.5.2019 na 24.5.2019. Posun termínu je v súlade so zákonom o fonde.
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Uznesenie č. 102/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schválila posun termínu zverejnenia rozhodnutia riaditeľa
pre mimoriadnu výzvu č. 1 /2019 z 23.5.2019 na 24.5.2019.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 6:
Rada fondu sa venovala voľbe členov odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí vo Výzve č. 9/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky a Profesionálneho umelca. Najskôr bolo vyžrebované celkové poradie členov jednotlivých odborných
komisií fondu. Rada fondu následne zvolila zvyšné dve pätiny členov predmetných odborných
komisií a náhradníkov. Výsledky hlasovania boli zapísané do hárku, ktorý podpísal riaditeľ
fondu a predsedníčka rady fondu.
Uznesenie č. 106/2019:
Rada Fondu na podporu umenia zvolila členov odborných komisií Fondu na podporu umenia
pre hodnotenie žiadostí pre Výzvu č. 9/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky
z fondu.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1 – Jozef Švolík.
Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 107/2019:
Rada Fondu na podporu umenia zvolila členov odborných komisií Fondu na podporu umenia
pre hodnotenie žiadostí na Profesionálneho umelca.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 7:
Riaditeľ fondu podal rade fondu krátku správu o činnosti kancelárie od 1.5.2019 do
29.05.2019.
- Riaditeľ informoval členov rady, že v piatok 7.6.2019 bude v Univerzitnej knižnici
v Bratislave prebiehať verejná prezentácia troch súťažiacich miest o titul „Mesto kultúry 2020“ a dotáciu vo výške 300 000 EUR.
Uznesenie č. 108/2019:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie správu o činnosti kancelárie od 1.5.2019
do 29.05.2019.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
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K bodu č. 8:
V rámci bodu rôzne sa rada fondu venovala rozličným záležitostiam:
-

Návrh na systémový prístup k vráteniu dotácie prijímateľom v splátkach v situáciách,
kedy bude prijímateľ finančných prostriedkov povinný tieto financie splácať.

Uznesenie č. 109/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schválila návrh na systémový prístup k vráteniu dotácie prijímateľom v splátkach v znení, ktoré je prílohou k tomuto uzneseniu.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
-

V rámci programu 6.1.2 Mesto kultúry 2020 – celoročné aktivity mesto Spišská Nová
Ves nestihla podať projekt v stanovenom termíne, ku ktorému došlo subjektívnym zavinením ich administratívnej pracovníčky. Mesto Spišská Nová Ves požiadalo fond
o udelenie výnimky a možnosti dodatočnej registrácie žiadosti. Riaditeľ uviedol, že
v tomto prípade by bolo možné udeliť súhlas s dodatočným zaregistrovaním žiadosti,
keďže ide o uzavretý počet aktérov, ktorí sa predkladania žiadostí môžu zúčastniť. Navrhol, aby fond oslovil ďalšie dve zúčastnené mestá, aby vyjadrili oficiálny súhlas so
zaradením žiadosti mesta Spišská Nová Ves do procesu hodnotenia.

Uznesenie č. 110/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje zaradenie žiadosti mesta Spišská Nová Ves do procesu hodnotenia žiadosti v rámci podprogramu 6.1.2 Mesto kultúry – celoročné aktivity, ak
ďalšie dve zúčastnené mestá vyslovia oficiálny súhlas s týmto postupom do zasadnutia odbornej komisie.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
-

Žiadosti o zmenu použitia finančných prostriedkov

a. Žiadosť o zmenu termínu konca realizácie projektu č. 18-131-02789 - Nový
album Kataríny Koščovej, dotácia 3 000 EUR, od prijímateľa Michal Pivovar.
Popis problematiky: prijímateľ žiada o možnosť predĺženia termínu konca
realizácie do konca roka 2019 s nasledovným zdôvodnením: „Realizátorke
projektu Kataríne Koščovej sa v decembri 2018 narodila dcéra, ktorá má
dlhodobé zdravotné problémy /séria chorôb, opakujúce sa hospitalizácie v
nemocnici/. Časté návštevy lekárov a neustále potrebná starostlivosť
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ovplyvňujú pracovný život realizátorky - zrušenie koncertov, tvorivé vyhorenie vzhľadom na fyzické a mentálne vyčerpanie. Napriek týmto okolnostiam Katarína Koščová vytvára s pomocou spoluautora /Daniel Špiner/
nové skladby na pripravované CD. Vyskytla sa však objektívna obava, že nie
je reálne jednotlivé skladby zároveň nahrať a dofinalizovať proces v
zmluvne stanovenom termíne. Realizátorka má ambíciu projekt zrealizovať
v plnej miere.“
Uznesenie č. 111/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu termínu
konca realizácie projektu č. 18-131-02789 - Nový album Kataríny Koščovej, dotácia 3 000 EUR, od prijímateľa Michal Pivovar.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
b. Žiadosť o možnosť akceptovania zníženého počtu výtlačkov a predplatiteľov v
rámci vyúčtovania projektu č. 16-230-00054 - Maxík, časopis do školy i na
doma, od prijímateľa DAXE, spol. s r.o.
Popis problematiky: prijímateľ vo vecnom vyhodnotení uviedol, že náklad
jednotlivých čísel časopisu sa pohyboval v rozmedzí 16 000 – 16 500 ks,
pričom v zmluve má uvedený náklad 21 000 ks a uviedol počet predplatiteľov 13 000, pričom v zmluve má uvedených 17 000. Ako vysvetlenie uviedol
nasledovné: „Náklad časopisu aj počet predplatiteľov kolíše. Je to ovplyvnené trhom, konkurenciou aj celkovým záujmom. Tieto čísla je vzhľadom
na nepredvídateľnosť uvedených činiteľov vopred ťažké odhadnúť.“
Uznesenie č. 112/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o možnosť akceptovania zníženého počtu výtlačkov a predplatiteľov v rámci vyúčtovania projektu č. 16-230-00054 - Maxík, časopis do školy i na doma, od prijímateľa
DAXE, spol. s r.o.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1 – Jozef Švolík.
Uznesenie bolo prijaté.
c. Žiadosť o zmenu termínu konca realizácie projektu č. 18-131-02787 – Longital
- Mauna, od prijímateľa Ing. Jana Lokšenincová.
Popis problematiky: pôvodne plánované ukončenie projektu vydaním albumu bolo v máji 2019. Celý materiál je skomponovaný a pripravený na
nahratie. Súhrou okolností a časových možností zúčastnených sa podarilo
prijímateľke štipendia dohodnúť termín nahrávania na začiatok júla 2019.
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Z tohto dôvodu navrhuje termín predloženia vecných výstupov – dodanie
hotového diela na CD posunúť na 30.10.2019.
Uznesenie č. 113/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu termínu
konca realizácie projektu č. 18-131-02787 – Longital - Mauna, od prijímateľa Ing. Jana Lokšenincová.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
d.

Žiadosť o posun termínov realizácie a predloženia FVaVV mimo obdobie stanovené
v podmienkach pre príslušný podprogram projektu č. 18-152-04254, Chceme toho
tak veľa? (Michal Belej, Daša Krištofovičová), od prijímateľa Prvý plán.
Popis problematiky: prijímateľ podpory zaslal FPU žiadosť o posun termínu
realizácie projektu a predloženia vecného vyhodnotenia na 31.12.2019
resp. 31.1.2020. Aktuálne termíny dohodnuté v zmluve sú 30.06.2019 resp.
30.9.2019 a predstavujú krajné termíny pre realizáciu projektu a predloženie vyúčtovania dané podmienkami príslušného podprogramu. Vydavateľstvo – OZ, ktorého členovia sú autormi publikácie - žiadosť zdôvodnilo tým,
že v dohodnutom termíne nebudú disponovať dostatočnou časovou kapacitou na to, aby projekt a dielo zrealizovali v požadovanej kvalite. Ide o
mladú organizáciu, jej členovia pracujú v civilných zamestnaniach a vzhľadom na viacero rozpracovaných projektov (časť z nich má dotáciu z FPU)
zistili, že na tento projekt budú potrebovať viac času ako predpokladali.
Uznesenie č. 114/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o posun termínov realizácie a predloženia FVaVV mimo obdobie stanovené v podmienkach pre
príslušný podprogram projektu č. 18-152-04254, Chceme toho tak veľa?
(Michal Belej, Daša Krištofovičová), od prijímateľa Prvý plán.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

e. Žiadosť o posun termínu vydania knihy a predloženia vyúčtovania projektu č.
18-153-03185, Anna Szabó T.: Törésteszt (Pokus-Omyl, pracovný názov), dotácia 4 000 EUR, od prijímateľa Vydavatel'stvo Zelený kocúr s.r.o.
Popis problematiky: žiadateľ žiada posun realizácie projektu (a teda vydania publikácie) z 30.6.2019 na 30.11.2019 a predloženia vyúčtovania z
30.9.2019 na 31.12.2019.
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Uznesenie č. 115/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o posun termínu vydania knihy a predloženia vyúčtovania projektu č. 18-153-03185, Anna
Szabó T.: Törésteszt (Pokus-Omyl, pracovný názov), dotácia 4 000 EUR,
od prijímateľa Vydavatel'stvo Zelený kocúr s.r.o.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
f. Žiadosť o zmenu termínu realizácie a zmenu termínu predloženia vyúčtovania projektu č. 18-542-03179, Ochrana a bezpečnosť zbierky keramiky a
skla, dotácia 7 000 EUR, od prijímateľa Hornonitrianske múzeum v Prievidzi.
Popis problematiky: prijímateľ dotácie žiada o predĺženie termínu realizácie projektu z dôvodu neodsúhlaseného verejného obstarávania zo strany
zriaďovateľa. Odvolávajú sa na neskôr avizované zmeny ohľadom podmienok obstarávania – už formou aukcie. Tieto zmeny mali byť zriaďovateľom
predložené už koncom roka 2018, avšak informácie boli poskytnuté žiadateľovi v apríly 2019. Zmeny týkajúce sa pridelenej dotácie sú: nový termín:
31.12.2019. Rovnako prijímateľ dotácie žiada o predĺženie termínu týkajúceho sa vyúčtovania – 31.01.2020.
Uznesenie č. 116/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu termínu realizácie a zmenu termínu predloženia vyúčtovania projektu č. 18-54203179, Ochrana a bezpečnosť zbierky keramiky a skla, dotácia 7 000
EUR, od prijímateľa Hornonitrianske múzeum v Prievidzi.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
g. Žiadosť o predĺženie realizácie projektu mimo oprávneného obdobia a tiež predĺženie predloženia vyúčtovania projektu č. 18-341-03093, Monografia Štefana
Papča, dotácia 5 000 EUR, od prijímateľa ZAHORIAN & VAN ESPEN s.r.o.
Popis problematiky: žiadateľ žiada o posun termínu realizácie projektu do
31.8.2019 (čo je nad rámec oprávneného obdobia, ktoré bolo stanovené
do 28.2.2019). Zároveň žiada o posun termínu predloženia finančného a
vecného vyhodnotenia projektu do 30.9.2019. Ako odôvodnenie žiadateľ
uvádza zdržanie na strane dodávateľa polygrafických služieb.
Uznesenie č. 117/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o predĺženie realizácie
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projektu mimo oprávneného obdobia a tiež predĺženie predloženia vyúčtovania projektu č. 18-341-03093, Monografia Štefana Papča, dotácia 5
000 EUR, od prijímateľa ZAHORIAN & VAN ESPEN s.r.o.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
h. Žiadosť o posun termínov realizácie a predloženia FVaVV mimo obdobie stanovené v podmienkach pre príslušný podprogram projektu č. 18-152-04397,
Veľký román (Peter Gärtner), dotácia 2 800 EUR, od prijímateľa Zum Zum production, s.r.o.
Popis problematiky: prijímateľ podpory zaslal FPU žiadosť o posun termínu
realizácie projektu a predloženia vecného vyhodnotenia na 31.10.2019. Aktuálne termíny dohodnuté v zmluve sú 30.06.2019 resp. 30.9.2019 a predstavujú krajné termíny pre realizáciu projektu a predloženie vyúčtovania
dané podmienkami príslušného podprogramu. Vydavateľstvo žiadosť zdôvodnilo tým, že napriek tomu, že je kniha takmer hotová, autor aj vydavateľ
zvažujú upraviť niektoré dejové línie. Blížiace sa letné mesiace nepovažujú
z hľadiska uskutočnenia krstu a promo aktivít ku knihe za vhodné a z dôvodu zabezpečenia kvality textu žiadajú uvedený posun.
Uznesenie č. 118/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o posun termínov realizácie a predloženia FVaVV mimo obdobie stanovené v podmienkach pre
príslušný podprogram projektu č. 18-152-04397, Veľký román (Peter
Gärtner), dotácia 2 800 EUR, od prijímateľa Zum Zum production, s.r.o.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
- predĺženie maximálnej doby realizácie projektov v Mimoriadnej výzve č. 1/2019 pre
podprogram 4.3.2 Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení.
Uznesenie č. 119/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predĺženie maximálnej doby realizácie projektov
pre podprogram 4.3.2 Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
z 30. 06. 2020 na 31. 12. 2020.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
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Harmonogram najbližších rokovaní rady:
Termín 11. rokovania 2019: 25.6.2019 o 15.00 hod.
Bratislava 29.5.2019
Zápis vyhotovila: Petra Kňazeová
Zápis overil: Alexander Halvoník

Ing. Silvia Stasselová
predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia
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