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Zápis z opravného zasadnutia odbornej komisie Fondu na podporu umenia 

Výzva č. 2/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPU 

Program 2 PODUJATIA, KULTÚRNE CENTRÁ A ČASOPISY 

Podprogram 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov  

 

 

Dátum: 29.1.2020 

Miesto:  Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava, Veľká zasadačka - 

prízemie 

 

Odborná komisia: Huska Ernest, Juráňová Jana, Korec Juraj, Ondrejička Erik, Vojtech 
Miloslav 
Fond na podporu umenia: Kovalčik Jozef, Špoták Róbert 
 

Program: 

Opravné hodnotenie žiadostí predložených v rámci Výzvy č. 2/2020 – Program 2 Podujatia, 
kultúrne centrá a časopisy, Podprogram 2.3.1 – Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov k 
termínu 21.10.2019 z dôvodu dodatočne zisteného konfliktu záujmov člena komisie.  
 

Priebeh zasadnutia: 

Zasadnutie odbornej komisie otvoril riaditeľ Fondu na podporu umenia Jozef Kovalčik. Riaditeľ 
fondu konštatoval, že v prípade odbornej komisie pre podprogram 2.3.1 Vydávanie tlačených 
časopisov, ktorá posudzovala projekty v rámci výzvy č. 2/2020 sa po skončení posudzovania 
predložených projektov preukázateľne zistilo, že člen odbornej komisie Ivan Štrpka bol v 
konflikte záujmov voči jednej z predložených žiadostí.  
Riaditeľ fondu ďalej členov komisie informoval, že vzhľadom na uvedený konflikt záujmov je 
nutné, aby zrušil svoje rozhodnutie zo dňa 20.12.2019 ohľadom podprogramu 2.3.1 Vydávanie 
tlačených časopisov. Z tohto dôvodu opätovne zvolal členov odbornej komisie, ktorí sa 
zúčastnili hodnotenia projektov predmetnej výzvy a podprogramu, na opravné zasadnutie 
tejto istej komisie bez člena komisie, ktorý je v konflikte záujmov, aby sa opätovne zaoberali 
predmetnými žiadosťami.    
V článku 5 bod 5 Zásad je stanovený postup ohľadom hodnotenia žiadosti, ak nie sú na 
zasadnutí prítomní všetci členovia odbornej komisie, podľa ktorého, ak sa niektorý hodnotiteľ 
nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto 
žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia 
komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém matematickým 
zaokrúhlením na celé číslo. Podľa článku 4 bod 9 Zásad uznášaniaschopní vtedy, ak sú 
prítomné aspoň dve tretiny jej členov.  
 
Po opätovnom hodnotení projektov a na základe odporúčania odbornej komisie vydá riaditeľ 
nové rozhodnutie o podporení, či nepodporení predmetných žiadostí v rámci predmetnej 
výzvy.  
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Hodnotenie žiadostí členmi odbornej komisie prebiehalo nasledovným spôsobom: každý člen 
komisie si skontroloval body, ktoré pridelil jednotlivým žiadostiam podľa stanovených kritérií 
a v stanovenom bodovom rozsahu. Odborná komisia v rámci prideľovania bodového 
hodnotenia prediskutovala opätovne každú predloženú žiadosť. Žiadosti, ktoré obsahovo 
nepatria do podprogramu, ohodnotila vo všetkých kritériách nulou. Po pridelení bodového 
hodnotenia odborná komisia určila odporúčanú sumu podpory pre žiadosti, ktoré získali viac 
ako 50% z maximálneho možného počtu bodov. Odporúčanú sumu podpory komisia určovala 
konsenzuálne. Pri návrhu sumy finančných prostriedkov komisia prihliadala na výsledky 
bodového hodnotenia žiadosti a tiež na to, aby odporúčaná suma umožňovala žiadateľovi 
účelné a efektívne zabezpečenie realizácie projektu podľa časového harmonogramu a vecných 
výstupov navrhnutých v žiadosti. Komisia pri návrhu odporúčanej sumy finančných 
prostriedkov neprihliadala na žiadne iné skutočnosti. 
 
V Podprograme 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov bolo na hodnotenie 
odbornou komisiou predložených 26 úplných žiadostí. V danej výzve boli pre podprogram 
spolu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 450 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre 
úplné žiadosti bola 848 736,- EUR. 
 
1 žiadosť predložená na zasadnutie komisie žiadala podporu na rok 2021 vo výške 
9 965,- EUR. 
1 žiadosť predložená na zasadnutie komisie žiadala podporu na rok 2022 vo výške 
9 965,- EUR. 
 
V Podprograme 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov odborná komisia odporúča 
podporiť pre rok 2020 20 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 452 500,- EUR. 
 
Písomný komentár odbornej komisie je uvedený v rozhodnutí riaditeľa. 
 
Výsledkom zasadnutia odbornej komisie je protokol, ktorý obsahuje vybrané údaje o všetkých 

úplných žiadostiach predložených komisii na posúdenie, pričom pri každom z projektov 
odporúčaných na podporu je uvedená komisiou navrhovaná výška dotácie. 
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Potvrdenie správnosti zápisu z rokovania odbornej komisie: 
 
 
Huska Ernest   ................................................ 
 
 
Juráňová Jana  ................................................ 
 
 
Korec Juraj   ................................................ 
 
 
Ondrejička Erik  ................................................ 
 

 

Vojtech Miloslav ................................................ 

 

 

V Bratislave dňa 29.1.2020 

Zápis vyhotovil: Róbert Špoták 

Zápis overila: Lucia Király Csajka  

 

 

Príloha: 

Prezenčné listiny z rokovania odbornej komisie Fondu na podporu umenia 

Protokol zo zasadnutia odbornej komisie Fondu na podporu umenia 


