
Zápis zo 7. rokovania Rady Fondu na podporu umenia 
 
Dátum a hodina: dňa 1.7. 2020 o 13.00 hod. 
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava 
Prítomní: Roman Brat, Alexander Halvoník, Irina Čierniková, Peter Michalovič, Anna Miklovičová, Igor 

Piačka, Jozef Švolík, Silvia Stasselová, Jozef Kovalčik, Eva Turanská, Elena Alexy, Marián Ferko, Viera 
Feglová, Erik Ondrejička, Jana Wild, Miriama Kičiňová  
 
Neprítomní: Alžbeta Lukáčová (ospravedlnená) 
 
Jozef Švolík, podpredseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 7. rokovanie 
rady a za overovateľa zápisu navrhol Igora Piačku. 
Za: 7 
Proti:0 
Zdržal sa:0 
Rada fondu schválila Igora Piačku  za overovateľa zápisu zo 7. rokovania rady fondu. 
 
Program: 

• Schválenie programu. 
• Informácia o podporených žiadostiach vo Výzve č. 8/2020, 9/2020 a 10/2020 na predkladanie 

žiadostí o finančné prostriedky. 
• Žiadosti o zmenu použitia finančných prostriedkov fondu – predkladá riaditeľ FPU. 
• Informácia o činnosti kancelárie od 11.6.2020 do 1.7.2020. 
• Rôzne. 

 
K bodu č. 1: 
Podpredseda rady fondu vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu 
programu. Členovia rady fondu súhlasili s návrhom programu a zhodne odhlasovali schválenie návrhu 
programu 7. rokovania. 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Rada fondu schválila návrh programu 7. rokovania rady fondu. 

 

K bodu č. 2: 
Predsedovia odborných komisií pre jednotlivé podprogramy informovali o výsledkoch zasadnutia 
odborných komisií Výzvy č. 8/2020, 9/2020 a 10/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky 
z Fondu na podporu umenia (ďalej len „výzva“), ktoré vzhľadom na mimoriadnu situáciu stále 
prebiehajú online až do odvolania. Výsledky hodnotenia daných odborných komisií sú spracované 
podľa jednotlivých podprogramov v dokumentoch Rozhodnutia riaditeľa FPU o pridelení finančných 
prostriedkov, ktoré kancelária fondu zverejňuje na svojom webovom sídle. 
 
Podprogram 1.4 Vizuálne umenie 
Predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) p. Elena Alexy 
informovala členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie vo Výzve č. 10/2020 na 
predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len „výzva“). 
 

• Odborná komisia Elena Alexy, Zuzana Bobíková, Silvia Kružliaková, Eva Šimovičová, 
Katarína Trnovská. 

 



• Výsledky hodnotenia:  

V Podprograme 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn boli pre podprogram spolu vyčlenené 
finančné prostriedky vo výške 150 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti 
štipendia typu A bola 254 263,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti štipendia 
typu B bola 79 200,- EUR.  
V rámci Podprogramu 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn odborná komisia odporúča 
podporiť 20 žiadostí štipendia typu A a 10 žiadostí štipendia typu B s navrhovanou výškou 
finančnej podpory 159 642,- EUR.  
V Podprograme 1.4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie boli 
vyčlenené finančné prostriedky vo výške 100 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre 
úplné žiadosti bola 129 336,- EUR.  
V rámci Podprogramu 1.4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie 
odborná komisia odporúča podporiť 19 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 
69 495,- EUR. 

 
Podprogram 1.6 Medziodborové aktivity 
Predseda odbornej komisie p. Marián Ferko podal informáciu o výsledkoch zasadnutia odbornej 
komisie vo Výzve č. 10/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu 
umenia.  
 

• Odborná komisia: Maroš Brojo, Marián Ferko, Pavel Barák, Marcel Klimo, Miloslav Cinko  

• Výsledky hodnotenia:  
V Podprograme 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela boli vyčlenené finančné prostriedky vo 
výške 350 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 1 351 722,- EUR.  
Odborná komisia odporúča podporiť 23 žiadostí (7 žiadostí o dotáciu vo fáze B a 4 vo fáze C a 
12 žiadostí o štipendium) s navrhovanou výškou finančnej podpory 389 884,- EUR. 

 
Podprogram 6.1.2. Mesto kultúry 2021- celoročné aktivity 

Predsedníčka odbornej komisie p. Viera Feglová informovala členov rady o výsledkoch zasadnutia 
odbornej komisie vo Výzve č. 9/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na 
podporu umenia.  

• Odborná komisia: Viera Feglová, Damas Gruska, Michal Hladký, Zora Javurová, Ján Korecký, 
Zuzana Mrvová, Martin Šmatlák, 

• Výsledky hodnotenia:  
V Podprograme 6.1.2. Mesto kultúry 2021- celoročné aktivity bola na hodnotenie odbornou 
komisiou predložená 1 úplná žiadosť. V danej výzve boli pre podprogram spolu vyčlenené 
finančné prostriedky vo výške 300 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 
287 770,- EUR. Odborná komisia odporúča podporiť 1 žiadosť s navrhovanou výškou finančnej 
podpory 200 000,- EUR.  

 
Podprogram 1.5.3 Literatúra 

Predseda odbornej komisie p. Erik Ondrejička podal informáciu o výsledkoch zasadnutia odbornej 
komisie vo Výzve č. 8/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu 
umenia.  

 
• Odborná komisia: Zuzana Belková, Marek Debnár, Július Lomenčík, Erik Ondrejička, Miloslav 

Vojtech. 

• Výsledky hodnotenia:  



V Podprograme 1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry boli vyčlenené finančné 
prostriedky vo výške 200 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné v rámci štipendia 
typu A žiadosti bola 477 123,- EUR a v rámci štipendia typu B 204 000,- EUR. 

Odborná komisia odporúča podporiť 27 žiadostí štipendia typu A a 14 žiadostí štipendia typu 
B s navrhovanou výškou finančnej podpory 157 348,- EUR. 

 
Podprogram 1.1 Divadlo (1.1.3, 1.1.6) 
Predsedníčka odbornej komisie p. Jana Wild informovala členov rady o výsledkoch zasadnutia odbornej 
komisie vo Výzve č. 8/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu 
umenia. 

• Odborná komisia: Katarína Hitzingerová, Dagmar Inštitorisová, Martina Koval, Diana 
Laciaková, Jana Wild.  

• Výsledky hodnotenia:  

V Podprograme 1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela boli vyčlenené finančné prostriedky 
vo výške 300 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 713 286,- EUR.  

Odborná komisia odporúča podporiť 19 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 198 
500,- EUR.   

V Podprograme 1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo boli vyčlenené finančné 
prostriedky vo výške  60 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 166 454,- 
EUR. Odborná komisia odporúča podporiť 14 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 
60 000,- EUR. 

 

Podprogram 1.1 Divadlo (1.1.1, 1.1.2, 1.1.5) 
Predsedníčka odbornej komisie p. Miriama Kičiňová informovala členov rady o výsledkoch zasadnutia 
odbornej komisie vo Výzve č. 8/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na 
podporu umenia. 

• Odborná komisia: Slávka Civáňová, Martina Daubravová, Ingrid Fašiangová, Miriama 
Kičiňová, Martin Krištof, 

• Výsledky hodnotenia:   

V Podprograme 1.1.1 – Tvorba javiskového diela – divadlo  boli vyčlenené finančné prostriedky 
vo výške 100 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 188 168,- EUR. 
Odborná komisia odporúča podporiť 11  žiadostí na štipendium A s navrhovanou výškou 
finančnej podpory 34 442,- EUR a 12  žiadostí na štipendium B s navrhovanou výškou finančnej 
podpory 24 480,- EUR. 

V Podprograme 1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá boli vyčlenené 
finančné prostriedky vo výške  600 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti 
bola 2 001 368,- EUR. Odborná komisia odporúča podporiť 68 žiadostí s navrhovanou výškou 
finančnej podpory 660 000,- EUR. 

V Podprograme 1.1.5 – Aktivity nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a organizácií – 
druhá výzva boli spolu vyčlenené finančné prostriedky vo výške  500 000,- EUR. Žiadaná 
finančná podpora pre úplné žiadosti bola 816 809,- EUR.  

Odborná komisia odporúča podporiť 35 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 
500 000,- EUR. 

 



Uznesenie č. 67/2020: 
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov 
fondom v rámci Výzvy č. 8/2020, 9/2020 a 10/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky 
z Fondu na podporu umenia pre podprogramy:   
1.4 Vizuálne umenie 
1.6 Medziodborové aktivity 
6.1 Mesto kultúry 
1.5 Literatúra 
1.1 Divadlo 
 
Za: 7 
Proti:0  
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 

 
K bodu č. 3: 
Predsedníčka rady, Silvia Stasselová, sa pripojila k rokovaniu rady a podpredseda Jozef Švolík 
ospravedlnil svoju neúčasť na ďalšom priebehu zasadnutia pre pracovné povinnosti. 
V tomto bode sa rada venovala prijatým žiadostiam o zmenu použitia finančných prostriedkov od 
žiadateľov a prijímateľov fondu: 

 
A, Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia projektu 20-451-01210 o 4 mesiace nad rámec 
oprávneného obdobia, Vidiečanova Habovka – celoštátna postupová súťaž a prehliadka detského 
hudobného folklóru, výška finančnej podpory 13 500,00 € od prijímateľa Oravské kultúrne stredisko 
v Dolnom Kubíne. 
Popis problému: Prijímateľ dotácie zaslal 4.6.2020 FPU žiadosť o zmenu termínu realizácie projektu, 
ale zároveň aj zmenu ukončenia projektu ako aj doručenia vyúčtovania. Zmena termínu realizácie 
podujatia je v súlade s Usmernením FPU COVID - 19 a termín uskutočnenia pôvodne plánovaný na 
október/november 2020 sa presúva na február 2021. V predmetnej žiadosti požadujú aj termín 
ukončenia projektu z pôvodného december 2020 na apríl 2021 a následne aj termínu doručenia 
vyúčtovania na 31.5.2021. 
 

Uznesenie č. 68/2020: Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť 20-451-01210 vo veci  posunu 
termínu realizácie a ukončenia projektu Vidiečanova Habovka – celoštátna postupová súťaž 
a prehliadka detského hudobného folklóru, výška finančnej podpory 13 500,00 € od prijímateľa Oravské 
kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 

 

K bodu č. 4: 
Riaditeľ fondu podal rade fondu správu o činnosti kancelárie od 11.6.2020 do 1.7.2020. Informoval, že 
kancelária naďalej pracuje v upravenom režime, zamestnanci sa striedajú v práci v dvoch skupinách do 
6.7, odkedy prechádza fond do normálneho pracovného režimu. Podateľňa zostáva zatvorená 
minimálne do septembra. Zasadnutia odborných komisií k výzve č. 8/2020, 10/2020  a k mimoriadnej 
výzve č. 1/2020 prebiehajú aj naďalej online.  
Riaditeľ ďalej informoval, že Výbor NR SR pre kultúru a médiá, ktorý vyzval  fond na predloženie správy 
činnosti FPU neurčil doposiaľ termín zasadnutia. Výboru bude do 15. júla zaslaná výročná správa, ktorá 
obsahuje všetky dôležité informácie o činnosti fondu v roku 2019. 



 
Uznesenie č. 69/2020: Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o činnosti 
kancelárie.  
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 

K bodu č. 5: 
Riaditeľ fondu informoval členov rady, že ho ministerka kultúry SR vyzvala na nomináciu zástupcu za 
fond do Výboru pre Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika. Členovia rady sa jednoznačne 
zhodli a nominovali riaditeľa fondu. 
 
Uznesenie č. 70/2020: Rada Fondu na podporu umenia nominovala riaditeľa fondu ako zástupcu do 
Výboru pre Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika. 
Za:7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
V tomto bode programu riaditeľ fondu predložil návrh navýšenia alokácií pre výzvu č. 10/2020 
a mimoriadnu výzvu č. 1/2020. Informácie o výške alokovaných  prostriedkov sú zaznačené 
v prehľadových tabuľkách, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 
 
Uznesenie č. 71/2020: Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje zmeny alokácií finančných 
prostriedkov v rámci Výzvy č. 10/2020 a mimoriadnej výzvy č. 1/2020 na predkladanie žiadostí o 
finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia v znení predloženom na rokovaní rady.  
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
V rámci tohto bodu člen rady fondu Igor Piačka predložil návrh na zmenu pojmu "tradičné médiá" na 
"klasické médiá". Diskusia o pojmovom vymedzení zamerania programov pre vizuálne umenie  
zostala otvorená. 
  
 
Najbližšie rokovanie rady sa uskutoční dňa 9.7.2020 v sídle fondu FPU.  V rámci plánovania sa členovia 
rady dohodli na predbežnom termíne zasadnutia rady v septembri a to 3.9.2020. 
Harmonogram najbližšieho  rokovania  rady: 
 
8. rokovanie rady dňa: 9.7.2020  v sídle FPU o 13:00 
9. rokovanie rady: 3.9.2020 v sídle FPU 
 
Bratislava 01.07.2020 
Zápis vyhotovila: Eva Turanská 
Zápis overil: Igor Piačka 
 

Ing. Silvia Stasselová 
predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia 
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Výzva č. 10  / 2020 Fondu na podporu umenia  

 

Podprogram 
Pôvodná 
alokácia  

Nová alokácia 

5.1 Knižnice 5.1.4 Akvizícia knižníc 1 000 000 EUR 1 400 000 EUR 
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Mimoriadna výzva č. 1  / 2020 Fondu na podporu umenia 

 

 
 

Podprogram Pôvodná alokácia  Nová alokácia 

3.6 Medziodborové 
výskumné a vzdelá-
vacie aktivity 

3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia  
(štipendium) 

500 000 EUR 1 200 000 EUR 

3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľ-
ská činnosť (dotácia) 

3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity (do-
tácia) 

3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre 
deti, mládež a dospelých (dotácia) 


