
Zápis zo 14. rokovania Rady Fondu na podporu umenia

Dátum a hodina: dňa 16. 12. 2020 o 14.00 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava
Prítomní: Silvia Stasselová, Jozef Kovalčik, Jozef Švolík, Robert Špoták
Prítomní online: Peter Michalovič, Igor Piačka, Roman Brat, Alexander Halvoník, Alžbeta Lukáčová
Eva Turanská

Ospravedlnení: Irina Čierniková, Anna Miklovičová

Predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) Silvia Stasselová otvorila 14.
rokovanie rady. Za overovateľa zápisu sa prihlásil Roman Brat.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila R. Brata za overovateľa zápisu zo 14. rokovania rady fondu.

Program:

1. Schválenie programu.
2. Informácia o elektronickom hlasovaní per rollam – predkladá riaditeľ FPU.
3. Menovanie členov odborných komisií FPU s končiacim funkčným obdobím - predkladá riaditeľ

FPU.
4. Voľba členov odborných komisií Fondu na podporu umenia - Výzva č. 1/2021  na predkladanie

žiadostí o finančné prostriedky - predkladá riaditeľ FPU.
5. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2021 - predkladá finančná manažérka FPU a riaditeľ FPU.
6. Schválenie výzvy č. 4/2021 a 5/2021 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky -

predkladá riaditeľ FPU.
7. Žiadosti o zmenu použitia finančných prostriedkov fondu - predkladá riaditeľ FPU.
8. Informácia o činnosti kancelárie od 28. 11. 2020 – 16. 12. 2020  -  predkladá riaditeľ FPU.
9. 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.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 14. rokovania rady fondu.

K bodu č. 2:
Riaditeľ fondu informoval o elektronickom hlasovaní per rollam z dňa 7. 12. 2020, ktoré sa týkalo
informácie o podporených žiadostiach v Mimoriadnej výzve č. 2/2020 na predkladanie žiadostí o
finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia.
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Podprogram 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá

Odborná komisia: Ján Hoffstädter, Michaela Kučová, Monika Mikušová, Ľuboslav Paľo, Lucia Tkáčová

Výsledky hodnotenia:
V Podprograme 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá bolo na hodnotenie odbornou
komisiou predložených 425 úplných žiadostí typu C. V danej výzve boli pre podprogram spolu
vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1 272 360,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti
štipendia typu C bola 1 240 000,- EUR. V rámci Podprogramu 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a
nové médiá odborná komisia odporúča podporiť 330 žiadostí štipendia typu C s navrhovanou výškou
finančnej podpory 946 500,- EUR.

Podprogram 1.3.1 Tvorba hudobného diela

Odborná komisia – skupina č. 1: Ivan Marton, Peter Hapčo, Marian Jaslovský, Ladislav Kaprinay,

Viera Polakovičová

Odborná komisia – skupina č. 2: Jana Gubková Černá, Yvetta Kajanová, Karel Veselý, Jozef Červenka,
Petra Kovačovská

Výsledky hodnotenia:
V Podprograme 1.3.1 Tvorba hudobného diela (C štipendium) bolo na hodnotenie odbornou komisiou
predložených spolu 1807 úplných žiadostí. Skupina č. 1 hodnotila 908 žiadostí a skupina  č. 2 hodnotila
899 žiadostí. V danej výzve boli pre podprogram vyčlenené finančné prostriedky spolu vo výške 4 314
960,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola spolu 5 223 500,- EUR. V rámci
Podprogramu 1.3.1 Tvorba hudobného diela (C štipendium) odborná komisia – skupina č. 1 odporúča
podporiť 774 žiadostí a skupina č. 2  odporúča podporiť 658 žiadostí.
Spolu obe skupiny odbornej komisie odporúčajú podporiť 1432 žiadostí s navrhovanou výškou
finančnej podpory 4 148 500,- EUR.

Uznesenie č. 114/2020:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov
fondom v rámci Mimoriadnej výzvy č. 2/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu
na podporu umenia pre podprogramy:

1.3.1 Tvorba hudobného diela

1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: Švolík
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

K bodu č. 3:
Členovia rady si preštudovali návrhy riaditeľa na členov odborných komisií Fondu na podporu umenia
a o návrhoch jednotlivo hlasovali. Rada opätovným vymenovaním predĺžila členstvo v odborných
komisiách o ďalšie funkčné obdobie. Výsledky hlasovania boli zaznamenané v sumarizačných
hlasovacích hárkoch, ktoré sú prílohou k tejto zápisnici.
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K bodu č. 4:
Rada fondu zvolila členov odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí vo
Výzve č. 1/2021  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.

Na rade bola predložená voľba členov z 13. rokovania rady, kde boli volení členovia odbornej komisie
pre podprogram 2.3 Vydávanie časopisov vo výzve č. 1/2021. Zvolenú sedemčlennú komisiu nie je
možné zostaviť, pretože nemá náhradníkov, a dve členky nemôžu hodnotiť, lebo sú buď v konflikte
záujmov, alebo sa im končí členstvo v OK a nesúhlasia s opätovným vymenovaním. Rada sa zhodla, že
vzhľadom na vzniknutú situáciu bude odborná komisia zostavená len z piatich členov.

Uznesenie č. 115/2020:
Rada fondu na podporu umenia sa uzniesla, že odborná komisia pre posudzovanie predložených
žiadostí v rámci výzvy č. 1/2021 Fondu na podporu umenia pre podprogram 2.3 Vydávanie časopisov
bude mať 5 členov.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 5:
Finančná manažérka fondu Zuzana Orság spolu s riaditeľom fondu informovali prítomných o návrhu
úpravy rozpočtu fondu na rok 2021. Na základe stanoviska prijatého dňa 11. 12. 2020 odporúča
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia (ďalej len „dozorná komisia“) rade fondu schváliť úpravu
rozpočtu FPU na rok 2021.

Uznesenie č. 116/2020:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje na základe odporúčania Dozornej komisie Fondu na podporu
umenia – Uznesenie č. 10/2020 z 11. 12. 2020  – návrh rozpočtu Fondu na podporu umenia na rok 2021
v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 6:
V tomto bode programu riaditeľ fondu predložil rade znenie Výzvy č. 4/2021 a Výzvy č. 5/2021 na
predkladanie žiadostí o finančné prostriedky na rok 2021.

Uznesenie č. 117/2020:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje znenie Výzvy č. 4/2021 a Výzvy č. 5/2021 na predkladanie
žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia v znení predloženom na rokovaní rady.
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Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 7:
Rade boli v tomto bode predložené žiadosti o zmenu od prijímateľov:

A, Žiadosť o zmenu výšky povinného spolufinancovania projektu 18-221-00407, A4 - priestor súčasnej
kultúry: PÄTNÁSTY, ŠESTNÁSTY A SEDEMNÁSTY ROK výška finančnej podpory 125 000,00 €. Od
prijímateľa A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru.

Popis problému: V prípade projektov podporených prostredníctvom schémy štátnej pomoci je
povinné spolufinancovanie vo výške 20% vypočítané z celkových výdavkov na projekt, a nie
z poskytnutej dotácie.
Prijímateľ žiada, aby 20% spolufinancovanie bolo namiesto z celkových nákladov na projekt (33 840,80
eur) vypočítané z poskytnutej dotácie (25 000,00 eur), čím by sa znížila suma povinného
spolufinancovania. Prijímateľ svoju žiadosť odôvodňuje výrazným výpadkom vlastných aj iných
zdrojov, ku ktorému došlo  v súvislosti s pandémiou. Pri zachovaní pôvodného spolufinancovania by
nebolo možné finančne zabezpečiť  realizáciu projektu.

Uznesenie č. 118/2020:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje, vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu spojenú s
pandémiou Covid-19, žiadosť o zmenu výšky povinného spolufinancovania projektu 18-221-00407, A4 -
priestor súčasnej kultúry: PÄTNÁSTY, ŠESTNÁSTY A SEDEMNÁSTY ROK, výška finančnej podpory
125 000 € od prijímateľa A4 - priestor súčasnej kultúry.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

B, Žiadosť o zmenu výšky povinného spolufinancovania projektu 19-221-00513, ZÁHRADA 2019-21,
výška finančnej podpory 95 000,00 € od prijímateľa Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n. o.
Popis problému: V prípade projektov podporených prostredníctvom schémy štátnej pomoci je
povinné spolufinancovanie vo výške 20% vypočítané z celkových výdavkov na projekt, a nie
z poskytnutej dotácie.
Prijímateľ žiada, aby 20% spolufinancovanie bolo namiesto z celkových nákladov na projekt (28 700,00
eur) vypočítané z poskytnutej dotácie (19 000 eur), čím by sa znížila suma povinného
spolufinancovania. Prijímateľ svoju žiadosť odôvodňuje výrazným výpadkom vlastných aj iných
zdrojov, ku ktorému došlo  v súvislosti s pandémiou. Pri zachovaní pôvodného spolufinancovania by
nebolo možné finančne zabezpečiť  realizáciu projektu.

Uznesenie č. 119/2020:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje, vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu spojenú s
pandémiou Covid-19, žiadosť o zmenu výšky povinného spolufinancovania projektu 19-221-00513,
ZÁHRADA 2019-21, výška finančnej podpory 95 000,00 € od prijímateľa Záhrada - Centrum nezávislej
kultúry, n. o.
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Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

C, Žiadosť o zmenu výšky povinného spolufinancovania projektu 18-221-00388, Tabačka Kulturfabrik,
výška finančnej podpory 150 000,00 € od prijímateľa Tabačka Kulturfabrik n.o.
Popis problému: V prípade projektov podporených prostredníctvom schémy štátnej pomoci je
povinné spolufinancovanie vo výške 20% vypočítané z celkových výdavkov na projekt, a nie
z poskytnutej dotácie.
Prijímateľ žiada, aby 20% spolufinancovanie bolo namiesto z celkových nákladov na projekt (88 641,60
eur) vypočítané z poskytnutej dotácie (30 000 eur), čím by sa znížila suma povinného
spolufinancovania. Prijímateľ svoju žiadosť odôvodňuje výrazným výpadkom vlastných aj iných
zdrojov, ku ktorému došlo  v súvislosti s pandémiou. Pri zachovaní pôvodného spolufinancovania by
nebolo možné finančne zabezpečiť  realizáciu projektu.

Uznesenie č. 120/2020:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje, vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu spojenú s
pandémiou Covid-19, žiadosť o zmenu výšky povinného spolufinancovania projektu 18-221-00388,
Tabačka Kulturfabrik,výška finančnej podpory 150 000,00 € od prijímateľa Tabačka Kulturfabrik n.o.
Za: 7
Proti:0 
Zdržal sa: 0

D, Žiadosť o  uznanie výdavku, ktorý vznikol mimo oprávneného obdobia  pre projekt 16-152-03844,
Stopy dávnej minulosti 8 (Slovensko na konci stredoveku), výška finančnej podpory 7 000,00 €, od
prijímateľa Pavel Dvořák Vydavateľstvo RAK s. r. o.

Popis problému: V rámci vyúčtovania povinného spolufinancovania predložil prijímateľ dotácie
účtovný doklad na tlač publikácie, podľa ktorého bola služba dodaná po termíne určenom na realizáciu
projektových aktivít (vznik výdavku 18.11.2016, pričom oprávnené obdobie podľa zmluvy sa končilo 4.
11. 2016).
Kancelária FPU neuznala tento výdavok, ktorým by prijímateľ pokryl povinné spolufinancovanie vo
výške 2 850,00 eur, nakoľko je to podľa pravidiel FPU neoprávnený výdavok.

Prijímateľ dotácie v zastúpení pani Daniely Dvořákovej zaslal FPU žiadosť o mimoriadnu výnimku
a akceptovanie tohto výdavku. Pani Dvořáková argumentuje tým, že v danom období smrteľne ochorel
syn vtedajšieho konateľa (jej manžel Pavel Dvořák zomrel v roku 2018), ktorý sa podieľal na príprave
titulu, a preto došlo k vážnej rodinnej situácii aj skomplikovaniu realizácie projektu – tlač aj distribúcia
knihy sa oneskorila o niekoľko dní / týždňov. Že prišlo ku konfliktu so zmluvnými podmienkami si
neuvedomili. Podľa pani Dvořákovej by nutnosť vrátenia uvedenej čiastky v súčasnej ekonomickej
situácii spôsobnej na knižnom trhu epidémiou koronavírusu vážne ohrozilo fungovanie vydavateľstva,
ktoré sa ako jedno z mála našich vydavateľstiev špecializuje na vydávanie historickej literatúry.

Žiadosť o zmenu bola predložená na 9. rokovaní rady dňa 3. 9. 2020, keď rada rozhodla, že o uznanie
výdavku mimo oprávneného obdobia rozhodne Dozorná komisia FPU a následne sa opätovne predloží
na zasadnutie rady.
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Uznesenie č 121/2020:
V nadväznosti na rozhodnutie Dozornej komisie FPU zo dňa 11. 12. 2020 - keď Dozorná komisia Fondu
na podporu umenia odporučila Rade Fondu na podporu umenia prijať prerokovanú žiadosť o výnimku s
ohľadom na to, že v tomto prípade ide v zmysle § 374 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného
zákonníka o okolnosti vylučujúce zodpovednosť, a tým pádom je možné v tomto prípade uplatniť bod
5.16 Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov -  rada rozhodla o uznaní výdavku, ktorý vznikol mimo
oprávneného obdobia pre projekt 16-152-03844 Stopy dávnej minulosti 8 (Slovensko na konci
stredoveku), výška finančnej podpory 7 000,00 €, od prijímateľa Pavel Dvořák Vydavateľstvo RAK s.r.o.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 8:
Riaditeľ fondu informoval radu o činnosti kancelárie od 28. 11. 2020 do 16. 12. 2020

 dňa  11. 12.2 020 sa uskutočnilo Zasadnutie dozornej komisie
 dňa 9. 12. 2020 sa konal seminár pre zriaďované inštitúcie Prešovského samosprávneho

kraja
 riaditeľ informoval členov rady, že kancelária fondu nedostala od posledného rokovania

rady nijaké  nominácie na nových členov do OK

Uznesenie č. 122/2020:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o činnosti kancelárie od 28. 11. 2020 do
16. 12. 2020

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 9:
Riaditeľ fondu v tomto bode programu predložil rade predbežný harmonogram zasadnutí rady, ku
ktorému sa prítomní členovia vyjadrili.

Predbežný harmonogram zasadnutí rady na rok 2021:

1. rokovanie rady 28. 1. 2021

2. rokovanie rady 11. 2. 2021

3. rokovanie rady 18. 3. 2021

4. rokovanie rady  8. 4. 2021

5. rokovanie rady  6. 5. 2021

6. rokovanie rady 30. 9. 2021
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Na záver zasadnutia sa predsedníčka rady v mene všetkých prítomných poďakovala za spoluprácu
členovi rady Romanovi Bratovi, ktorý sa z osobných dôvodov vzdal členstva v rade k 31. 12. 2020
a popriala mu veľa pracovných úspechov.

Bratislava 16.12.2020

Zápis vyhotovila: Eva Turanská
Zápis overil: Roman Brat

Ing. Silvia Stasselová
predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia
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VÝSLEDOK

Program 2020 Meno a priezvisko člena Funkčné obdobie 2019/2020 Za Proti
Zdržal 

sa
Za Proti

Zdržal 

sa
Za Proti

Zdržal 

sa
Za Proti

Zdržal 

sa
Za Proti

Zdržal 

sa
Za Proti

Zdržal 

sa
Za Proti

Zdržal 

sa
Za Proti

Zdržal 

sa
Za Proti

Zdržal 

sa
Za Proti

Zdržal 

sa

1.6.3. Cinko Miloslav 09.01.2019 - 09.01.2021 x x x x x x x 7 0 0 Áno

1.6.3. Jánošík Peter 09.01.2019 - 09.01.2021 x x x x x x x 7 0 0 Áno

3.6. Cibík Matej 30.01.2019 - 30. 01.2021 x x x x x x x 7 0 0 Áno

3.6. Debnár Marek 30.01.2019 - 30. 01.2021 x x x x x x x 7 0 0 Áno

3.6. Derner Urblíková Natália 30.01.2019 - 30. 01.2021 x x x x x x x 7 0 0 Áno

3.6. Gyárfáš Lutherová Soňa 30.01.2019 - 30. 01.2021 x x x x x x x 7 0 0 Áno

3.6. Hofreiter Roman 30.01.2019 - 30. 01.2021 x x x x x x x 7 0 0 Áno

3.6. Lipták Michal 30.01.2019 - 30. 01.2021 x x x x x x x 7 0 0 Áno

3.6. Panáková Jaroslava 30.01.2019 - 30. 01.2021 x x x x x x x 7 0 0 Áno

4.2, 4.4.2, 4.5., 4.6 Čaprdová Magdaléna 09.01.2019 - 09.01.2021 x x x x x x x 7 0 0 Áno

Spolu
HLASOVANIE 14. rokovanie rady dňa 16.12.2020

p. Michalovič p. Švolík p. Miklovičová p. Čierniková p. Piačka p. Lukáčová p. Stasselová p. Halvoník p. Brat
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Príloha k bodu č. 4 – 14. rokovanie Rady FPU – 16.12.2020 
 

Výzva  č. 1/2021 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia 
 

 
OK 4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť 

5 členná komisia 

4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o tradičnej kultúre 
4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra 

4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra 
4.1.4 Odborné vzdelávacie aktivity – tradičná kultúra 

 

 
Hlasovanie členov Rady bolo jednomyseľné.  

Na základe žrebovania a voľby sa členmi odbornej komisie 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 stávajú:  
1. Feglová Viera  
2. Hlaváčová Mária  
3. Voľanská Ľubica  
4. Tichá Stanislava 
5. Krnáčová Petra 

 
Náhradníčka  č. 1: Bocánová Martina 
Náhradníčka č. 2: Babčáková Katarína 
Ostatní náhradníci podľa vyžrebovaného poradia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Číslo 
člena 

Meno a priezvisko 
Vyžrebované 

poradie 

Hlasovanie 

Pozn. Výsledok Za Proti Zdržal 
sa 

1 Babčáková Katarína 6 7    Náhradníčka 2 

2 Bocánová Martina 5 7    Náhradníčka 1 

3 Bošeľová Zuzana 7 7     

4 Feglová Viera 1 7    žreb 

5 Hlaváčová Mária 2 7    žreb 

6 Krnáčová Petra 8 7    voľba 2 

7 Noga Michal 10 7     

8 Polohová Ivanová Miroslava 9 7     

9 Tichá Stanislava 4 7    voľba 1 

10 Voľanská Ľubica 3 7    žreb 
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OK 5.1 Knižnice 
 

5 členná komisia 
 

5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc 
5.1.2 Vybavenie knižníc amenšia knižničná infraštruktúra 

 
 
 

 
 
Hlasovanie členov Rady bolo jednomyseľné.  
Na základe žrebovania a voľby sa členmi odbornej komisie 5.1.1, 5.1.2 stávajú:  

1. Katová Ľudmila 
2. Antolíková Emília 
3. Čechvalová Lenka 
4. Kleinová Dagmar 
5. Baďura René 

 
Náhradníčka  č. 1: Lačná Emília 
Náhradníčka č. 2: Cenigová Rozália 
Ostatní náhradníci podľa vyžrebovaného poradia. 

 
 
 

V Bratislave dňa 16.12.2020  
 
 
Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.         Ing. Silvia Stasselová      
riaditeľ FPU         predsedníčka Rady FPU 
 
 
 
 
 
 

Číslo 
člena 

Meno a priezvisko 
Vyžrebované 

poradie 

Hlasovanie 

Pozn. Výsledok Za Proti Zdržal 
sa 

1 Antolíková Emília 2 7    žreb 

2 Baďura René 5 7    voľba 2 

3 Čechvalová Lenka 3 7    žreb 

4 Cenigová Rozália 7 7    Náhradníčka č. 2 

5 Gondová Daniela 9 7     

6 Katová Ľudmila 1 7    žreb 

7 Kleinová Dagmar 4 7    voľba 1 

8 Lačná Emília 6 7    Náhradníčka č. 1 

9 Nagyová Viera 8 7     


