Zápis z 9. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 15.05.2019 o 13.00 hod.
Miesto: prednášková sála Univerzitnej knižnice v Bratislave, Ventúrska 11, Bratislava
Prítomní: Roman Brat, Irina Čierniková, Alexander Halvoník, Peter Michalovič, Anna Miklovičová, Igor Piačka, Silvia Stasselová, Jozef Švolík, Alžbeta Lukáčová, Petra Kňazeová.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválenie programu.
Voľba overovacej komisie.
Prezentácia kandidáta na funkciu riaditeľa: Mgr. Jozefa Kovalčika, PhD.
Rozprava bez účasti kandidáta.
Voľba riaditeľa.
Rôzne

V úvode tajomníčka Fondu na podporu umenia informovala prítomných členov rady a verejnosť, že zo zasadnutia bude vyhotovený audiovizuálny záznam a svojou účasťou vyjadrujú súhlas so spracúvaním osobných údajov.
Predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia pani Silvia Stasselová (ďalej len „rada fondu“)
otvorila 9. rokovanie a za overovateľku zápisu navrhla pani Alžbetu Lukáčovú.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila pani Alžbetu Lukáčovú za overovateľku zápisu z 9. rokovania rady fondu.
Hlasovania sa nezúčastnila Alžbeta Lukáčová.

1. Schválenie programu
Pred rokovaním dostali členovia rady fondu elektronickou poštou predmetný materiál. Predsedníčka rady fondu informovala, že do pôvodného programu bol pridaný bod 2. Voľba overovacej komisie a bod 4. Rozprava bez účasti kandidáta, ktoré sú v súlade s rokovacím poriadkom a zároveň vyzvala prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Členovia rady fondu súhlasili s návrhom pozmeneného programu a zhodne odhlasovali
schválenie návrhu programu 9. rokovania.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 9. rokovania rady fondu.

2. Voľba overovacej komisie
Predsedníčka rady stručne zrekapitulovala pravidlá a postup pri voľbe riaditeľa tak, ako ich
upravuje Článok 9 Rokovacieho poriadku Rady Fondu na podporu umenia v znení z 7. 3. 2018
(ďalej len „Rokovací poriadok“). Následne, v zmysle čl. 9 ods. 2 a 4 Rokovacieho poriadku,
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oznámila tajný spôsob hlasovania a navrhla, aby si členovia rady spomedzi seba vybrali dvoch
členov overovacej komisie. Za členov overovacej komisie boli radou navrhnutí kandidáti: Roman Brat a Jozef Piačka.
Uznesenie č. 98/2019:
Rada Fondu na podporu umenia v zmysle čl. 9 ods. 2 a 4 Rokovacieho poriadku schvaľuje za
členov overovacej komisie Romana Brata a Jozefa Piačku.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. Hlasovania sa nezúčastnili Roman Brat a Jozef Piačka.

3. Prezentácia kandidáta na funkciu riaditeľa: Mgr. Jozefa Kovalčika, PhD.
Verejná prezentácia kandidáta Mgr. Jozefa Kovalčika, PhD. na funkciu riaditeľa Fondu na
podporu umenia, ktorý prezentoval svoj projekt riadenia a rozvoja Fondu na podporu umenia. Po skončení prezentácie nasledovali otázky členov rady. Členovia rady na základe hlasovania a zároveň uznesením umožnili i prítomnému publiku položiť otázky kandidátovi (členovia rady sa vopred uzhodli na limitovanom počte 5 otázok, položené boli 4).
Uznesenie č. 99/2019:
Rada fondu na podporu umenia v súlade s Rokovacím poriadkom Fondu na podporu umenia
umožňuje verejnosti v publiku položiť 5 otázok kandidátovi.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Po zodpovedaní otázok z publika predsedníčka rady poďakovala kandidátovi za prezentáciu
a ukončila túto časť vypočutia.

4. Rozprava bez účasti kandidáta
Rada pokračovala v rozprave bez prítomnosti kandidáta. Všetci členovia rady sa stručne vyjadrili k prezentovanému projektu kandidáta.

5. Voľba riaditeľa
Členom rady boli rozdané hlasovacie lístky. Po skončení tajnej voľby overovacia komisia spočítala hlasy a vyhodnotila zápisnicu Predsedníčka rady prečítala zápisnicu a konštatovala, že
voľba riaditeľa Fondu na podporu umenia prebehla v súlade so zákonom a s Rokovacím poriadkom. Kandidát Mgr. Jozef Kovalčik, PhD. získal v tajnom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu
hlasov všetkých členov rady a bol zvolený za riaditeľa Fondu na podporu umenia. Podľa § 14
ods. 3 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov v znení neskorších predpisov funkčné obdobie riaditeľa začína plynúť odo dňa nasledujúceho po skončení výkonu funkcie riaditeľa, na miesto ktorého bol zvolený, najskôr však
dňom jeho zvolenia radou, a trvá štyri roky.
Príloha: Zápisnica podľa čl. 9 ods. 5 Rokovacieho poriadku z tajného hlasovania voľby riaditeľa Fondu na podporu umenia.
Následne členovia rady na základe výsledkov hlasovania potvrdili zvolenie kandidáta za riaditeľa Fondu na podporu umenia uznesením:
Uznesenie č. 100/2019:
Rada Fondu na podporu umenia v súlade § 4 ods. 2 písm. k) zákona č. 284/2014 o Fonde na
podporu umenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje zvolenie kandidáta Mgr. Jozefa Kovalčika, PhD. na základe výsledku tajného hlasovania,
ktorého zvolila s počtom hlasov 8 za riaditeľa Fondu na podporu umenia. Výsledky tajného
hlasovania sú v zápise, ktorý je samostatnou prílohou k tomuto uzneseniu a je zverejnený na
webovom sídle fondu.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

6. Rôzne
V tomto bode predsedníčka rady informovala Mgr. Jozefa Kovalčika, PhD, o výsledku voľby a
zablahoželala mu k opätovnému zvoleniu do funkcie riaditeľa fondu. Novozvolený riaditeľ sa
poďakoval všetkým za prejavenú dôveru a vyjadril presvedčenie, že doterajšia vzájomná pozitívna spolupráca bude pokračovať.
Vzhľadom na to, že nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, predsedníčka rady ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za aktívnu účasť, záujem o ďalšie
smerovanie Fondu na podporu umenia a podporu jeho aktivít.
Audiovizuálny záznam z priebehu verejného zasadnutia Rady FPU je dostupný na odkaze:
https://www.youtube.com/watch?v=qWcRY1yf5Co&feature=youtu.be

Bratislava 15. 5. 2019
Zápis vyhotovila: Petra Kňazeová
Zápis overila: Alžbeta Lukáčová
Ing. Silvia Stasselová
predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia
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