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Zápis z 13. mimoriadneho rokovania Rady Fondu na podporu umenia 
 
Dátum a hodina: dňa 1. 12. 2021 o 16.00 hod. 
Miesto: Cukrová 14, Bratislava   
Prítomní Dušan Buran, Alžbeta Lukáčová, Anna Miklovičová, Igor Piačka, Marta Součková, Matúš 
Bieščad, Irina Čierniková, Silvia Stasselová, Jozef Kovalčik, Eva Turanská 
 
Neprítomní:  
 
Predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) Dušan Buran, otvoril 13. rokovanie 
rady a poveril Annu Miklovičovú overením zápisu zo zasadnutia. 
Za:  
Proti:  
Zdržal sa:  
Rada fondu schválila Annu Miklovičovú za overovateľku zápisu z 13. rokovania rady fondu.  

 
 
Program:  

1. Schválenie programu. 
2. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2022 – predkladá riaditeľ FPU. 
3. Schválenie úpravy rozpočtu na rok 2021 - predkladá riaditeľ FPU. 
4. Schválenie vzorov zmlúv - predkladá riaditeľ FPU. 
5. Informácia o činnosti kancelárie od 25. 11. 2021 do 1. 12. 2021 -  predkladá riaditeľ FPU. 
6. 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: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Rada fondu schválila návrh programu 13. rokovania rady fondu. Hlasovania sa nezúčastnili Igor Piačka 
a Silvia Stasselová. 
 

K bodu č. 2: 
Finančná manažérka fondu Zuzana Orság spolu s riaditeľom fondu informovali prítomných o návrhu 
rozpočtu fondu na rok 2022. Na základe uznesenia č. 6/2021 prijatého dňa 29. 11. 2021 odporúča 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia rade fondu schváliť návrh rozpočtu FPU na rok 2022. 
 
Uznesenie č. 138/2021: 
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje na základe odporúčania Dozornej komisie FPU návrh 
rozpočtu Fondu na podporu umenia na rok 2022 v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. Hlasovania sa nezúčastnil Igor Piačka. 
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K bodu č. 3: 
V tomto bode programu finančná manažérka fondu Zuzana Orság spolu s riaditeľom fondu predložili 
členom rady úpravu rozpočtu fondu na rok 2021. Na základe uznesenia č. 7/2021 prijatého dňa 29. 11. 
2021 odporúča Dozorná komisia Fondu na podporu umenia rade fondu schváliť úpravu rozpočtu FPU 
na rok 2021. 
 
Uznesenie č. 139/2021: 

Rada fondu na podporu umenia na základe odporúčania Dozornej komisie FPU schvaľuje úpravu 

rozpočtu Fondu na podporu umenia na rok 2021 v znení, v akom je priložený k uzneseniu. 

Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 

K bodu č. 4: 
Riaditeľ predložil rade vzory zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2022. 

 

Uznesenie č. 140/2021: 

Rada fondu na podporu umenia schvaľuje vzory zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 

2022 v znení, v akom sú priložené k uzneseniu. 

Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 

K bodu č. 5: 
Riaditeľ fondu informoval o činnosti kancelárie od 25. 11. 2021 do 1. 12. 2021 

- dňa 25. 11. 2021 sa zúčastnil spolu s referentom Róbertom Špotákom konferencie Game 
Days 2021 

- do kancelárie fondu boli doručené nové nominácie na členov odborných komisií, ktoré 
budú predložené rade v novom kalendárnom roku 

- riaditeľ informoval radu o zaslaní pripomienok ku kontrole z MKSR. 
 

Uznesenie č. 141/2021: 

Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie činnosť kancelárie od 25.11.2021 do 1. 12. 2021. 

Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 

 

K bodu č. 6: 
Riaditeľ informoval o stretnutí s riaditeľkou Divadelného ústavu vo veci vyhlásenia mimoriadnej výzvy 

pre festival v Avignone. 

 

Najbližšie zasadnutie rady: 15. 12. 2021  o 14:00 

 
Bratislava 1. 12. 2021 
Zápis vyhotovila: Eva Turanská                                                                                                 Dušan Buran 
Zápis overila: Anna Miklovičová                       predseda Rady FPU 


