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FPU-AA/02-2015/1 

 

 

Zápis č. 1/2015 z 1. rokovania 

 

Dátum a hodina: 15. apríla 2015 o 15,00 hod. 

 

Miesto: MK SR, zasadačka na I. poschodí, nám. SNP 33, Bratislava 

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie a odovzdanie menovacích dekrétov členom Rady. 

2. Schválenie rokovacieho poriadku. 

3. Žrebovanie dĺžky funkčného obdobia:3 členovia 2 roky; 3 členovia 4 roky a 3 členovia 

6 rokov. 

4. Tajné voľby: 

  predsedu Rady fondu na podporu umenia 

  podpredsedu Rady fondu na podporu umenia 

5. Schválenie výzvy na prihlásenie sa kandidátov na funkciu riaditeľa fondu.  

6. Návrh časového harmonogramu následných činností pre fungovanie Fondu:  

a. do 31.mája 2015 schválenie štatútu fondu 

b. rôzne  

 

K bodu č. 1: 

Rokovanie otvoril minister kultúry SR Marek Maďarič. Vo svojom vystúpení zdôraznil, že 

ide o veľmi významnú zmenu v kultúre na Slovensku. Pretransformoval sa systém 

financovania umenia  a vznikol Fond na podporu umenia. Je to naozaj výrazná systémová 

zmena, ktorej sú členovia rady Fondu kľúčovými aktérmi. Veľmi dôležité bude ako nastavia 

politiku Fondu – stratégiu čerpania. Pôjde o také malé ministerstvo. Skúsenosti 

s Audiovizuálnym fondom sú pri vzniku Fondu na podporu umenia veľmi poučné. Je dôležité 

využiť pozitívne postupy, ale poučiť sa taktiež z chýb a problémov, s ktorými sa AVF stretol. 

Členov rady Fondu čaká veľa tvorivej a odbornej práce. On, ako minister kultúry, sa bude 

snažiť pokiaľ to bude v jeho moci, pomáhať Fondu, aby plnil tie úlohy, ktoré boli základom 

jeho vzniku.  

Následne minister kultúry odovzdal členom rady Fondu menovacie dekréty a odovzdal 

vedenie začiatku prvého rokovania rady Fondu členke rady za MK SR Mgr. Z. Komárovej, 

PhD.( ďalej len „predsedajúca“).  

 

K bodu č. 2: 

Rada dostala pred rokovaním mailovou poštou návrh Rokovacieho poriadku Rady Fondu na 

podporu umenia. Neboli k nemu žiadne pripomienky.  

 

Uznesenie č. 1: 

Rada FPU v súlade s §4 ods. 2 zákona zákona č. 284/2014 o Fonde na podporu umenia 

schvaľuje návrh Rokovacieho poriadku Rady Fondu na podporu umenia v znení ako je 

uvedené v prílohe k uzneseniu.  

Za: 9 

Proti:0 
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Zdržalo sa: 0 

Návrh bol schválený jednomyseľne.  

 

K bodu č. 3: 

Pred členmi rady Fondu boli pripravené lístky na žrebovanie funkčného obdobia, ktoré boli 

poskladané vložené do urny. K tomuto bodu bola spracovaná samostatná zápisnica.  

 

Uznesenie č. 2: 

Rada FPU berie na vedomie ako výsledok žrebovania nasledovnú dĺžku funkčných období 

jednotlivých členov rady:  

6-ročné funkčné obdobie si vyžrebovali: Alexander Halvoník, Vladimír Kyseľ a Peter 

Michalovič . 

4-ročné funkčné obdobie si vyžrebovali :Irina Čierniková, Anna Miklovičová a Zora 

Rusinová. 

2-ročné funkčné obdobie si vyžrebovali: Zora Jaurová, Zuzana Komárová a Pavol Weiss. 

 

K bodu č. 4:  

Boli realizované tajné voľby na predsedu a podpredsedu rady.  K tomuto bodu sú spracované 

samostatné zápisnice s výsledkami: 

 

Uznesenie č. 3: 

Rada FPU berie na vedomie ako výsledok tajného žrebovania: 

- za predsedu Rady Fondu na podporu umenia bol zvolený prof. PhDr. Peter 

Michalovič, PhD.  

- za podpredsedníčku rady Fondu bola zvolená Mgr. Zuzana Komárová, PhD. 

 

K bodu č. 5: 

Na základe diskusie o termínoch k odovzdávaniu prihlášok na miesto riaditeľa a určenie 

termínu verejného vypočutia sa členovia rady dohodli nasledovne: uzávierka prihlášok 

19.6.2015 do 15,00 hod. a verejné vypočutie kandidátov 25.6.2015.  

 

Uznesenie č. 4: 

Rada FPU schvaľuje materiál Výzva na prihlásenie sa kandidátov na funkciu riaditeľa Fondu 

na podporu umenia a zároveň ukladá predsedovi rady povinnosť pripraviť a vyhlásiť súťaž na 

riaditeľa Fondu na podporu umenia. 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 6: 

Rada fondu sa zhodla na realizácií nasledovných krokov: 

a) Spracovať návrh štatútu do následného rokovania rady Fondu do 27.5.2015.  

b) Je potrebné zachovať kontinuitu poskytovania dotácií. Je taktiež veľmi potrebné 

pripraviť odborný základ, aby nedošlo k znefunkčneniu dotačného systému.  

c) Pripraviť priestory, ako aj procesné veci na fungovanie fondu. 

 

Uznesenie č. 5: 
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Rada fondu ukladá predsedovi rady FPU povinnosť pripraviť Štatút Rady Fondu na podporu 

umenia a do 31. mája 2015 ho predložiť rade na schválenie. 

 

 

V Bratislave dňa 15. apríla 2015 

 

Zápis vyhotovila: Hana Blažíčková 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD. 

Predseda Rady Fondu na podporu umenia 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


