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FPU-AA/02-2015/11 

Zápis č. 11/2015 z 9. rokovania 

 

Dátum a hodina: dňa 5. novembra 2015 o 15.00 hod. 

Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, III. posch., č. dv.: 330, Cukrová 14, 811 08 

Bratislava 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Schválenie programu. 

2. Schválenie pracovnej verzie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2016 – predkladá 

riaditeľ Fondu na podporu umenia. 

3. Schválenie návrhu Formulára žiadosti o dotáciu (bežné programy) Formulára žiadosti 

o dotáciu pre veľké podujatia a periodické aktivity, Formulára žiadosti o štipendium   

– predkladá riaditeľ Fondu na podporu umenia. 

4. Rôzne. 

 

Rokovanie otvoril predseda Rady Fondu na podporu umenia, privítal prítomných, z celého 

rokovania ospravedlnil p. Z. Rusinovú a p. Z. Komárovú a za overovateľa zápisu navrhol  

p. I. Čiernikovú. 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Rada FPU schválila p. I. Čiernikovú za overovateľku zápisu z 9. rokovania. 

 

K bodu č. 1:  

Rada dostala pred zasadnutím mailovou poštou predmetný materiál. Predseda rady vyzval 

prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Nakoľko nikto 

z členov rady nemal žiadne pripomienky, predseda rady prešiel k hlasovaniu za schválenie 

programu: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Rada FPU schválila návrh programu 9. rokovania. 

 

V rámci bodu č. 1 vyzval predseda rady riaditeľa fondu, aby informoval radu o plnení úloh 

z posledného rokovania: upravovala sa Štruktúra podpornej činnosti na rok 2016 podľa 

pripomienok rady z posledného rokovania. Osobitne sa pozornosť venovala prerozdeleniu 

finančných prostriedkov a predbežnému harmonogramu výziev, ktoré riaditeľ bližšie 

predstavil v bode č. 2. 
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K bodu č. 2:  

Predkladaný návrh Štruktúry podpornej činnosti na rok 2016 bol upravený podľa návrhov 

z posledného rokovania rady. Rada prediskutovala predovšetkým prerozdelenie finančných 

prostriedkov medzi programami a predbežný harmonogram výziev na rok 2016. Členovia 

rady súhlasili s predkladanými návrhmi. Následne členovia rady predniesli záverečné 

pripomienky k explikácii jednotlivých programov. Predseda rady prešiel k hlasovaniu za 

schválenie návrhu štruktúry. 

 

Uznesenie č. 38: 

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh Štruktúry podpornej činnosti 

na rok 2016 zapracovaný o pripomienky, na ktorých sa zhodli členovia rady fondu v znení ako 

je uvedené v prílohe k uzneseniu. 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

 

K bodu č. 3:  

Riaditeľ fondu predstavil členom rady návrh Formulára žiadosti o dotáciu (bežné programy), 

Formulár žiadosti o dotáciu pre veľké podujatia a periodické aktivity a  Formulár žiadosti 

o štipendium, ktoré boli následné schválené radou. 

 

Uznesenie č. 39: 

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh Formulára žiadosti o dotáciu 

(bežné programy), Formulára žiadosti o dotáciu pre veľké podujatia a periodické aktivity a 

Formulára žiadosti o štipendium v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu. 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

 

K bodu č. 4:  

V rámci bodu Rôzne predkladali členovia rady svoje návrhy na anglický názov Fondu na 

podporu umenia a v hlasovaní napokon jednomyseľne odsúhlasili anglickú verziu názvu 

Slovak Arts Council. 

 

Uznesenie č. 40: 

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje anglickú verziu názvu Slovak Arts Council ako 

rovnocenný ekvivalent slovenského pomenovania Fond na podporu umenia pre účely 

medzinárodnej spolupráce. 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

 

Nasledujúce 10. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia sa uskutoční  dňa 20.11.15 

o 14.00 hod. 

 

V Bratislave dňa 06.11.2015 

 

Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová 

 

Zápis overila: Irina Čierniková 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD. 

                                                                          predseda Rady Fondu na podporu umenia 

 


