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Zápis z opravného zasadnutia Odbornej komisie Fondu na podporu umenia 

Výzva č. 7/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPU 

Program 5  PAMÄŤOVÉ A FONDOVÉ INŠTITÚCIE  

 

 Podprogram 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov 

o Podprogram 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov 

 

 

Dátum: 19.05.2020 

Miesto:  zasadnutie prebiehalo online 

 

Odborná komisia: Balužinský Jozef, Büngerová Vladimíra, Jaďuďová Libuša, Lenhart Jozef, 
Wágnerová Barbora 
Fond na podporu umenia: Hushegyi Gabriel, Kozáková Petra  
 

Program: 

Opravné hodnotenie žiadostí predložených v rámci Výzvy č. 7/2020 – Program 5 Pamäťové 

a fondové inštitúcie, Podprogram 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov: Podprogram 

5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov k termínu 02.03.2020 z dôvodu prehodnotenia 

dvoch žiadostí 20-541-02799 a 20-541-03117. 

 

Priebeh zasadnutia: 

Zasadnutie odbornej komisie otvoril koordinátor Fondu na podporu umenia Gabriel 
Hushegyi. Pán Hushegyi konštatoval, že v prípade dvoch žiadostí došlo počas formálne 
kontroly k rozporu s dokumentom Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o 
poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia. Koordinátor fondu 
oboznámil detailne členov komisie zo vzniknutou situáciou. Povinnou prílohou v 
podprograme 5.4.1, pri projekte zameranom na reštaurovanie, konzervovanie a/alebo 
digitalizáciu historických knižných dokumentov, historických knižných fondov, vzácnych 
rukopisov, starých a vzácnych tlačí alebo slovacikálnych dokumentov, žiadateľ prikladá: 
stanovisko Slovenskej národnej knižnice. Žiadatelia spomínaných dvoch žiadosti zaslali toto 
stanovisko iba ako printovú verziu k žiadosti. Táto príloha chýbala v registračnom systéme pri 
žiadostiach, čo znemožnili odbornej komisii ich hodnotenie. Spätnou kontrolou boli zistené 
tieto skutočnosti, preto boli žiadatelia vyzvaní k doplneniu stanoviska do elektronického 
systému FPU. Z tohto dôvodu boli opätovne zvolaní členovia odbornej komisie, ktorí sa 
zúčastnili hodnotenia projektov predmetnej výzvy a podprogramu, opätovne sa zaoberali 
predmetnými žiadosťami podprogramu 5.4.1. 
 
Hodnotenie žiadostí členmi odbornej komisie prebiehalo nasledovným spôsobom: každý člen 
komisie si skontroloval a pridelil body jednotlivým žiadostiam podľa stanovených kritérií a 
v stanovenom bodovom rozsahu. Odborná komisia v rámci prideľovania bodového 
ohodnotenia prediskutovala predložené stanoviská Slovenskej národnej knižnice k 
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žiadostiam. Po pridelení bodového hodnotenia odborná komisia určila odporúčanú sumu 
podpory pre žiadosti, ak 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 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov bolo na hodnotenie odbornou 
komisiou predložených 58 úplných žiadostí. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti 
bola 449 625,- EUR.  
 
V danej výzve boli pre oba podprogram 5.4.1 a 5.4.2 spolu vyčlenené finančné prostriedky vo 
výške 380 000,- EUR. 
 
V rámci Podprogramu 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov odborná komisia 
odporúča podporiť 37 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 192 700,- EUR. 
 
Odborná komisia požiadala riaditeľa fondu, aby ušetrených 31 500,- EUR navýšil v 
podprograme 5.2.2 - Akvizícia múzeí.  
 
 
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. 
 

 

V Bratislave, dňa 19.05.2020 

Zápis vyhotovila: Kozáková Petra 

Zápis overila: Lucia Király Csajka  

 

 

Príloha: 

Protokol  zo zasadnutia odbornej komisie Fondu na podporu umenia 

 


