
Zápis z 10. rokovania Rady Fondu na podporu umenia 
 
Dátum a hodina: dňa 10.9. 2020 o 14.00 hod. 
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava 
Prítomní: Roman Brat, Irina Čierniková, Alexander Halvoník,  Alžbeta Lukáčová, Peter Michalovič, 
Anna Miklovičová, Igor Piačka, Silvia Stasselová, Jozef Kovalčik, Eva Turanská,  
 
Neprítomný:  Jozef Švolík 
 
Silvia Stasselová, predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvorila 10. 
rokovanie rady a za overovateľku zápisu navrhla pani Čiernikovú. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Rada fondu schválila Irinu Čiernikovú za overovateľku zápisu z 10. rokovania rady fondu. 
 
Program:  

1. Schválenie programu. 
2. Schválenie mimoriadnej výzvy 2/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu 

na podporu umenia -  predkladá riaditeľ FPU. 
3. Žiadosti o zmenu použitia finančných prostriedkov fondu – predkladá riaditeľ FPU. 
4. Informácia o činnosti kancelárie od 4.9.2020 do 10.9.2020 
5. Rôzne. 

 
K bodu č. 1: 
Pred rokovaním dostali členovia rady fondu elektronickou poštou predmetný materiál. Predsedníčka  
rady fondu vyzvala prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. 
Členovia rady fondu súhlasili s návrhom programu a zhodne odhlasovali schválenie návrhu programu 
10. rokovania rady fondu. 
 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Rada fondu schválila návrh programu 10. rokovania rady fondu. 

 

K bodu č. 2: 
V tomto bode programu sa rada venovala schváleniu Mimoriadnej výzvy č. 2/2020 na predkladanie 

žiadostí o  finančné prostriedky. 

 

Uznesenie č. 87/2020: 

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje znenie Mimoriadnej výzvy č. 2/2020 na predkladanie 

finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v znení predloženom na rokovaní rady. 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 

 



V rámci schválenia mimoriadnej výzvy 2/2020 sa rada zaoberala vzorom formulára pre žiadosti o 

štipendium typu C „Žiadosť o poskytnutie štipendia z FPU v roku 2020 pre štipendium typu C“, ktorý 

členovia rady pripomienkovali a následné  zmeny sa zapracovali počas zasadnutia rady. 

Uznesenie č. 88/2020: 

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje znenie formulára „Žiadosť o poskytnutie štipendia z FPU 

v roku 2020 pre štipendium typu C“ k Mimoriadnej výzve č. 2/2020 na predkladanie finančných 

prostriedkov z Fondu na podporu umenia v znení ako je priložený k uzneseniu. 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 

 

K bodu č. 3: 
Na rokovanie rady boli predložené tri návrhy o zmenu použitia finančných prostriedkov od žiadateľov 
a prijímateľov fondu: 
 
A, Žiadosť o posun realizácie projektu o 5 mesiacov nad rámec oprávneného obdobia a zmenu 

termínu predloženia vecných výstupov pre projekt 19-141-03982, CHRIS alebo stred sveta / Pravda 

podľa vcítenia, výška finančnej podpory 11 448 €, od prijímateľa Pavlína Fichta Čierna. 

Popis problému: žiadateľka žiada o zmenu termínu predloženia vecných výstupov a teda aj termínu 

realizácie projektu do 30.11.2021. Zmena je spôsobená pretrvávajúcimi obmedzeniami pre Covid-19, 

pre ktoré nie je možné zrealizovať projekt podľa plánu, keďže autorka spolupracuje v rámci projektu 

s osobami zo zahraničia, pričom niektoré zo spolupracujúcich osôb ochoreli na koronavírus. Ide 

o natáčanie videí, pri ktorých je nutné cestovanie do zahraničia. 

Uznesenie č. 89/2020:  

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť 19-141-03982 o zmenu termínu predloženia 

vecných výstupov a termínu realizácie projektu do 30.11.2021 pre projekt CHRIS alebo stred sveta / 

Pravda podľa vcítenia, výška finančnej podpory 11 448 €, od prijímateľa Pavlína Fichta Čierna. 

Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 

B, Žiadosť o posun termínu predloženia vecného vyhodnotenia o 4 mesiace pre projekt 18-131-

02470, Séria štyroch skladieb postavená na princípe zvukovo-priestorovej hudobnej kompozície, 

výška finančnej podpory 2 736 €, od prijímateľa Peter Dan Ferenčík. 

Popis problematiky: Vzhľadom na súčasnú situáciu prijímateľ žiada o posun termínu predloženia 

vecného vyhodnotenia, ktoré už mal 3x posunuté z objektívnych dôvodov. Ako dôvod uvádza 

vyťaženosť na základe krízových zmien v práci a ponuku Slovenskej filharmónie v súčinnosti s 

festivalom Nová Slovenská Hudba na uvedenie jedného z diel (In Mitchell Feigenbaums shoes), 

realizovaného na základe štipendia. Prijímateľ toto dielo totiž musel prekomponovať (rozšíriť) pre 

veľký orchester, keďže ho pôvodne plánoval pre komorné obsadenie, čo si podľa neho vyžiadalo 2 

mesiace času.  

 

 

 



Uznesenie č. 90/2020:  

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť 18-131-02470  o posunutie termínu predloženia 

vecného vyhodnotenia o 4 mesiace, Séria štyroch skladieb postavená na princípe zvukovo-priestorovej 

hudobnej kompozície, výška finančnej podpory 2 736 €, od prijímateľa Peter Dan Ferenčík. 

Za: 8 

Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 

C, Žiadosť o posun termínu ukončenia realizácie projektu 20-132-03308 o 6 mesiacov nad rámec 

oprávneného obdobia, Lukáš Oravec Quartet feat Danny Grissett & Andy Middleton with Moravian 

Philharmonic, výška finančnej podpory 25 000 €, od prijímateľa Občianske združenie GIG. 

Popis problematiky: Podľa podmienok podprogramu je oprávnené obdobie do 30.6.2021. Prijímateľ 

žiada o posun termínu konca realizácie o 6 mesiacov (31.12.2021) z dôvodu zrušenia dvoch 

festivalových vystúpení, ktoré sa mali konať v máji a júni 2020. Keďže ide o orchestrálne dielo, je 

potrebné ho koncertne zohrať, aby bola zabezpečená adekvátna kvalita na nahrávke. Príležitosť na 

zohratie orchestra bude opäť v rámci dvoch uvedení v júni 2021 a prijímateľ by to chcel využiť 

a nahrávku uskutočniť krátko po týchto vystúpeniach. Na postprodukciu potrebuje ďalší čas, preto 

navrhuje posun o 6 mesiacov.  

Uznesenie č. 91/2020:  

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť 20-132-03308 o posunutie termínu nad rámec 

oprávneného obdobia o 6 mesiacov, Lukáš Oravec Quartet feat Danny Grissett & Andy Middleton 

with Moravian Philharmonic, výška finančnej podpory 25 000 €, od prijímateľa Občianske združenie 

GIG. 

Za: 8 

Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 

 

K bodu č. 4: 
Riaditeľ fondu dal rade na vedomie, že verejnosť bude informovaná o vyhlásení Mimoriadnej výzvy 

2/2020 prostredníctvom tlačovej besedy, ktorú kancelária fondu plánuje zvolať v nasledujúcom 

týždni za prítomnosti ministerky kultúry SR. 

Ďalej riaditeľ fondu informoval radu o  stretnutí zo zástupcami Hudobnej únie Slovenska, ktorá sa 

konala 4. septembra 2020. 

Rada bola informovaná o zverejnení nového usmernenia v súvislosti s ďalšími obmedzeniami 

organizovania verejných kultúrnych podujatí kvôli šíreniu koronavírusu, ktoré kancelária zverejnila na 

svojej webovej stránke 9.9.2020. 

Rada bola riaditeľom fondu oboznámená s opätovným zavedením obmedzeného režimu kancelárie 

fondu (časové rozdelenie prítomnosti pracovníkov FPU na pracovisku do dvoch pracovných skupín) 

ako preventívneho opatrenia z dôvodu nárastu prípadov ochorenia Covid-19.  

Uznesenie č. 92/2020: 

Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o činnosti kancelárie od 4.9.2020 do 

10.9.2020 

Za: 8 



Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 

 

 

K bodu č. 5: 
V tomto bode programu sa členovia rady zaoberali organizačnými záležitosťami, týkajúcimi sa 

zasadnutí rady. Členka rady pani Miklovičová požiadala o zasielanie termínov zasadnutia odborných 

komisií členom rady. 

 
 
Harmonogram najbližšieho  rokovania  rady: 

1. rokovanie rady:  2.10.2020 v sídle FPU 15:00 
 

 
Bratislava 10.09.2020 
 
Zápis vyhotovila: Eva Turanská 
Zápis overila: Irina Čierniková 
 

Ing. Silvia Stasselová 
predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia 


