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Zápis z 10. rokovania Rady Fondu na podporu umenia 
 
Dátum a hodina: dňa 29. 9. 2021 o 14.00 hod. 
Miesto: Cukrová 14, Bratislava   
Prítomní: Dušan Buran, Alžbeta Lukáčová, Anna Miklovičová, Igor Piačka, Marta Součková, Silvia 
Stasselová, Rastislav Steranka, Jozef Kovalčik, Eva Turanská 
 
Neprítomní: Matúš Bieščad, Irina Čierniková 
 
Predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) Dušan Buran, otvoril 10. rokovanie 
rady a poveril Alžbetu Lukáčovú overením zápisu zo zasadnutia. 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Silvia Stasselová  a Anna Miklovičová sa hlasovania nezúčastnili. 
Rada fondu schválila Alžbetu Lukáčovú za overovateľku zápisu z 10. rokovania rady fondu.  
 
Program:  

1. Schválenie programu. 
2. Menovanie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia – predkladá riaditeľ FPU. 
3. Voľba členov odborných komisií Fondu na podporu umenia – Výzva 9/2021  na predkladanie 

žiadostí o finančné prostriedky - predkladá riaditeľ FPU. 
4. Schválenie výziev na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky na rok 2022 – predkladá 

riaditeľ FPU. 
5. Schválenie vnútorných predpisov – predkladá predseda rady FPU. 
6. Žiadosti o zmenu použitia finančných prostriedkov fondu – predkladá riaditeľ FPU. 
7. Informácia o činnosti kancelárie od 8. 9. do 29. 9. 2021. 
8. Rôzne. 

 

K bodu č. 1: 
Pred rokovaním dostali členovia rady fondu elektronickou poštou predmetný materiál. Predseda rady 

fondu vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu.  

Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Silvia Stasselová  a Anna Miklovičová sa hlasovania nezúčastnili. 
Rada fondu schválila návrh programu 10. rokovania rady fondu.  

K bodu č. 2: 
V tomto bode sa rada zaoberala menovaním nových členov do odborných komisií a predĺžením 

členstva pre členov s končiacim funkčným obdobím. Členovia rady si preštudovali návrhy riaditeľa na 

členov odborných komisií Fondu na podporu umenia a o návrhoch jednotlivo hlasovali. Rada menovala 

nových členov odborných komisií a predĺžila členstvo v odborných komisiách pre tých členov, ktorým 

končilo funkčné obdobie v mesiaci september a október a výsledky hlasovania boli zaznamenané v 

sumarizačných hlasovacích hárkoch, ktoré sú prílohou k tejto zápisnici.  
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K bodu č. 3: 
Rada fondu zvolila členov odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí vo 

Výzve č. 9/2021  na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky. Najskôr bolo vyžrebované celkové 

poradie členov jednotlivých odborných komisií fondu. Rada fondu následne zvolila zvyšné dve pätiny 

členov predmetných odborných komisií a náhradníkov. Výsledky boli zaznamenané v hlasovacích 

hárkoch, ktoré sú prílohou k tejto zápisnici.  

K bodu č. 4: 
V tomto bode programu sa členovia rady sa zaoberali schválením výziev na rok 2022 a následne 

pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č. 105/2021: 

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje znenie Výzvy 2/2022 a 3/2022 na predkladanie žiadostí o 

finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia na rok 2022, v znení predloženom na rokovaní rady.  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Silvia Stasselová  sa hlasovania nezúčastnila. 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 

K bodu č. 5: 
Predseda rady predložil na rokovanie rady dva vnútorné predpisy, Štatút a Rokovací poriadok rady 

Fondu na podporu umenia. Členovia rady o vnútorných predpisoch hlasovali jednotlivo. 

 

Uznesenie č. 106/2021: 

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh vnútorného predpisu Rokovací poriadok 

Rady Fondu na podporu umenia, v znení priloženom k tomuto uzneseniu. 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 

Uznesenie č. 107/2021: 

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh vnútorného predpisu Štatút Fondu na 

podporu umenia, v znení priloženom k tomuto uzneseniu. 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
Pred prerokovaním 6. bodu programu sa z účasti na zasadnutí rady ospravedlnila Silvia Stasselová pre 
pracovné povinnosti. 
  

K bodu č. 6: 
V tomto bode programu boli prerokované žiadosti o zmenu využitia finančných prostriedkov FPU. 
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A/ Žiadosť o opravu vecných výstupov  pre projekt 21-514-05040,  Skvalitnenie knižného fondu 

v obecnej knižnici v Jacovciach, výška finančnej dotácie 1000,00 €, od prijímateľa Obec Jacovce. 

Popis problematiky: Žiadateľ pôvodne v žiadosti o dotáciu žiadal sumu 4000 eur, dotáciu z FPU získal 

vo výške 1000 eur. Následne pri aktualizácii rozpočtu a vecných výstupov mal žiadateľ povinnosť 

aktualizovať výstupy vzhľadom k výške pridelenej dotácie 1000 eur, čo nespravil a nebol na to 

upozornený zo strany FPU. Žiadateľ podal dňa 8.9.2021 do FPU žiadosť o zmenu záväzných výstupov 

až po zverejnení zmluvy v CRZ, kde požaduje znížiť vo vecných výstupoch minimálny počet kusov z 250 

ks, na minimálny počet 60 ks.  

 

 

Uznesenie č. 108/2021: 

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o opravu vecných výstupov  pre projekt 21-514-

05040,  Skvalitnenie knižného fondu v obecnej knižnici v Jacovciach, výška finančnej dotácie 1000,00 €, 

od prijímateľa Obec Jacovce. 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 

 
K bodu č. 7: 
Riaditeľ fondu informoval o činnosti kancelárie od 8. 9. do 29. 9. 2021: 

- riaditeľ sa zúčastnil diskusie na festivale Dotyky a spojenia 10. 9. 2021 
- prezentácia na stretnutí AKOI – Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií 20. 9. 2021 
- riaditeľ sa zúčastnil diskusie v Novej Cvernovke 23.9.2021 na Antena Conference 
- informácia o kontrole z Ministerstva kultúry SR 
- do kancelárie fondu bola doručená jedna nová nominácia na člena OK 
- dňa 24.9.2021 bola zverejnená Štruktúra podpornej činnosti na rok 2022 a do dokumentu 

sa zapracovali priority určené Ministerstvom kultúry SR. 
- kancelária fondu vyhlásila výberové konanie pre obsadenie troch miest na pozíciu 

Administrátor žiadostí. 
-  

Uznesenie č. 109/2021: 

Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie činnosť kancelárie od 8. 9. do 29. 9. 2021. 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 

K bodu č. 8: 
- FPU v spolupráci  so Slovenským veľvyslanectvom vo Francúzsku preskúma možnosti 

prezentácie slovenských zoskupení na festivale Avignon OFF. 
 

- V mesiaci október končí nájomná  zmluva  na prenájom priestorov v sídle fondu. Vedenie 
fondu predloží novú zmluvu o prenájme  na obdobie 5 rokov Dozornej komisii fondu, 
ktorá zasadne v októbri, a následne Rade fondu na schválenie per rollam. 
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- Riaditeľ informoval členov rady o blížiacom sa verejnom vypočutí žiadateľov v rámci 
podprogramu Mesto kultúry. Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia predložil členom 
rady návrh na prezentáciu online. Členovia rady diskutovali aj o možnosti verejnej 
prezentácie za osobnej účasti všetkých zástupcov miest. Rozhodnutie však nechali na 
vedení fondu vzhľadom na nepriaznivo sa vyvíjajúcu epidemiologickú situáciu. 

 

- Riaditeľ ďalej informoval radu v súvislosti s vyhlásenou výzvou č. 1/2022 pre podprogram 
2.3 Vydávanie časopisov, že plánuje vyzvať právnické osoby, aby nominovali nových 
členov pre tento podprogram vzhľadom na nízky počet členov a zložité zostavovanie 
komisie pre hodnotenie projektov. 

  

- Rada na základe zákona 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 rozhoduje o odpísaní pohľadávok fondu alebo o 
trvalom upustení od vymáhania pohľadávok fondu. Vzhľadom na túto skutočnosť, bol 
rade predložené návrhy na zánik záväzkov pre troch prijímateľov: 

 

Uznesenie č. 110/2021: 

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje návrh riaditeľa na zánik záväzkov prijímateľa Robo Kazík, 

vyplývajúcich zo zmluvy č. 20-131-04911 o poskytnutí finančných prostriedkov Fondu na podporu 

umenia na projekt „GALATÉKA Robo Kazík“, a to z dôvodu úmrtia prijímateľa. 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 

Uznesenie č. 111/2021: 

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje návrh riaditeľa na zánik záväzkov prijímateľa Peter 

Martinček, vyplývajúcich zo zmluvy č. 20-131-05036 o poskytnutí finančných prostriedkov Fondu na 

podporu umenia na projekt „Stabat mater pre sopran, basbaryton ,miešaný zbor a veľký orchester“, a 

to z dôvodu úmrtia prijímateľa. 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 

Uznesenie č. 112/2021: 

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje návrh riaditeľa na zánik záväzkov prijímateľky Alžbeta 

Havajová, vyplývajúcich zo zmluvy č. 20-131-06143 o poskytnutí finančných prostriedkov Fondu na 

podporu umenia na projekt „Cesta k muzikálu II“, a to z dôvodu úmrtia prijímateľky. 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 

- V bode rôzne kancelária fondu predložila členom rady harmonogram zasadnutí rady na 
rok 2021/2022. 
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Najbližšie zasadnutie rady: 4. 11. 2021  

 
Bratislava 29. 9. 2021 
Zápis vyhotovila: Eva Turanská                                                                                                 Dušan Buran 
Zápis overila: Alžbeta Lukáčová                                                                                            predseda Rady FPU 


