Zápis z 8. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 9.7. 2020 o 13.00 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava
Prítomní: Roman Brat, Alexander Halvoník, Alžbeta Lukáčová, Peter Michalovič, Anna Miklovičová,
Igor Piačka, Jozef Švolík, Silvia Stasselová, Jozef Kovalčik, Eva Turanská, Marek Debnár, Rozália
Cenigová
Neprítomní: Irina Čierniková (ospravedlnená)
Jozef Švolík, podpredseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 8. rokovanie
rady a za overovateľku zápisu navrhol Alžbetu Lukáčovú.
Za: 6
Proti:0
Zdržal sa:0
Rada fondu schválila Alžbetu Lukáčovú za overovateľku zápisu z 8. rokovania rady fondu.
Program:
1. Schválenie programu.
2. Informácia o podporených žiadostiach vo Výzve č. 8/2020, 10/2020 a mimoriadnej výzve
č.1/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky.
3. Žiadosti o zmenu použitia finančných prostriedkov fondu – predkladá riaditeľ FPU.
4. Informácia o činnosti kancelárie od 2.7.2020 do 9.7.2020
5. 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 8. rokovania rady fonduZa: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 8. rokovania rady fondu.

K bodu č. 2:
K zasadnutiu rady sa pripojila členka rady pani Miklovičová.
Predsedovia odborných komisií pre jednotlivé podprogramy informovali o výsledkoch zasadnutia
odborných komisií Výzvy č. 8/2020, 10/2020 a mimoriadnej výzve č.1/2020 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 1.3 Hudba
Riaditeľ fondu informoval členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie vo Výzve č.
8/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len „výzva“).
•

Odborná komisia : Jana Ambrózová, Yvetta Kajanová, Ladislav Kaprinay, Jozef Červenka,
Peter Čerman

•

Výsledky hodnotenia:
V Podprograme 1.3.1 Tvorba hudobného diela boli pre podprogram vyčlenené finančné
prostriedky vo výške 350 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 742
892,- EUR. Odborná komisia odporúča podporiť 64 žiadostí (z 93 úplných žiadostí) s
navrhovanou výškou finančnej podpory 388 418,- EUR.
V rámci podprogramu 1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela boli pre podprogram vyčlenené
finančné prostriedky vo výške 450 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola
1 168 894,- EUR. Odborná komisia odporúča podporiť 70 žiadostí ( z 97 úplných žiadostí) s
navrhovanou výškou finančnej podpory 503 300,- EUR.
V Podprograme 1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba boli pre podprogram
vyčlenené finančné prostriedky vo výške 80 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné
žiadosti bola 183 905,- EUR. Odborná komisia odporúča podporiť 18 žiadostí ( z 26 úplných
žiadostí) s navrhovanou výškou finančnej podpory 79 800,- EUR.

Podprogram 1.5 Literatúra
Predseda odbornej komisie Fondu na podporu umenia p. Debnár informoval členov rady fondu o
výsledkoch zasadnutia odbornej komisie vo Výzve č. 10/2020 na predkladanie žiadostí o finančné
prostriedky z Fondu na podporu umenia.
•
•

Odborná komisia : Zuzana Belková, Marek Debnár, Soňa Koželová, Miroslav Marcelli, Miloslav
Vojtech
Výsledky hodnotenia:
V Podprograme 1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry boli pre podprogram
spolu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 350 000,-EUR. Žiadaná finančná podpora pre
úplné žiadosti bola 625 564,- EUR. Odborná komisia odporúča podporiť 30 žiadostí ( zo 49
úplných žiadostí) s navrhovanou výškou finančnej podpory 324 500, - EUR.

Podprogram 5.1 Knižnice
Predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia p. Cenigová 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.
•
•

Odborná komisia : Rozália Cenigová, Emília Lačná, Viera Nagyová, Alena Repaská, Dagmar
Kleinová
Výsledky hodnotenia:
V Podprograme 5.1.4 Akvizícia knižníc boli spolu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1
400 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 2 167 240,00 EUR.
V rámci Podprogramu 5.1.4 Akvizícia knižníc odborná komisia odporúča podporiť 346 žiadostí
( z 363 úplných žiadostí) s navrhovanou výškou finančnej podpory 1 550 000,- EUR.

Podprogram 3.6 Medziodborové aktivity
Predseda odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) p. Debnár
informoval členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie v mimoriadnej výzve č.
1/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia.

•

Odborná komisia : Marek Debnár, Natália Derner Urblíková, Ján Kralovič; Zuzana Mrvová,
Jaroslava Panáková, Vladislav Šoltys, Vladimír Zvara,

•

Výsledky hodnotenia:
V danej výzve boli pre podprogram vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1 200 000,EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola spolu 3 490 917,- EUR.
V rámci Podprogramu 3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia (A - štandardné
štipendium) odborná komisia odporúča podporiť 13 žiadostí ( z 18 úplných žiadostí) s
navrhovanou výškou finančnej podpory 73 946,- EUR. A v podprograme 3.6.1
Medziodborový výskum a odborná reflexia (B - štipendium) odborná komisia odporúča
podporiť 6 žiadostí (z 10 úplných žiadostí) s navrhovanou výškou finančnej podpory 19
683,- EUR.
V rámci Podprogramu 3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
odborná komisia odporúča podporiť 22 žiadostí ( z 38 úplných žiadostí) s navrhovanou
výškou finančnej podpory 117 500,- EUR.
V podprograme 3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity odborná komisia
odporúča podporiť 19 žiadostí ( z 29 úplných žiadostí) s navrhovanou výškou finančnej
podpory 145 464,- EUR.
V rámci Podprogramu 3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež
a dospelých odborná komisia odporúča podporiť pre mimoriadnu výzvu 77 žiadostí (zo 134
úplných žiadostí) s navrhovanou výškou finančnej podpory 766 300,- EUR.

Uznesenie č. 72/2020:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov
fondom v rámci Výzvy č. 8/2020, 10/2020 a mimoriadnej výzvy č. 1/2020 na predkladanie žiadostí o
finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia pre podprogramy:
1.3 Hudba
1.5 Literatúra
5.1 Knižnice
3.6 Medziodborové aktivity
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 uviedla ďalší bod programu, kde
sa rada venovala prijatým žiadostiam o zmenu použitia finančných prostriedkov od žiadateľov
a prijímateľov fondu:
A, Žiadosť o zmenu termínu realizácie projektu 20-531-01947, Human Animal I. / Najbližší príbuzní,
výška finančnej podpory 3 000 € od prijímateľa Galéria umelcov Spiša
Popis problému: Žiadateľ žiada o zmenu termínu realizácie projektu do 31.7.2021 z dôvodu
mimoriadnej situácie v súvislosti s Covid-19. Pôvodný termín celkovej realizácie projektu bol
31.12.2020, čiže termín ukončenia realizácie projektu sa posúva o 7 mesiacov. Pôvodný termín
podujatia mal byť 11 / 2020 až 3 /2021, po zmene bude samotné podujatie bude prebiehať od 3 / 2021
do 7 / 2021. Žiadateľ žiada aj o posun predloženia vyúčtovania na 30.9.2021.

Uznesenie č. 73/2020: Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť 20-531-01947 vo veci posunu
termínu realizácie projektu Human Animal I. / Najbližší príbuzní, výška finančnej podpory 3 000 € od
prijímateľa Galéria umelcov Spiša.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
B, Žiadosť o zmenu termínu ukončenia projektu o 6 mesiacov nad rámec oprávneného obdobia pre
projekt 19-112-02307, Divadelné predstavenie „Statočnosť duše“, výška finančnej podpory € 8 500 €,
od prijímateľa Uhol_92 občianske združenie
Popis problematiky: Proces tvorby divadelného predstavenia bol prerušený v marci 2020. Vzhľadom na
ďalšie projekty, angažmá členov tímu a potrebu zmysluplného dokončenia projektu prijímateľ dotácie
žiada predĺžiť obdobie realizácie projektu do 20. júna 2021. Do tohto času bude realizovať premiéru a 3
reprízy predstavenia.
Uznesenie č. 74/2020: Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje zmenu termínu ukončenia projektu
19-112-02307, Divadelné predstavenie „Statočnosť duše“, výška finančnej podpory € 8 500 €, od
prijímateľa Uhol_92 občianske združenie
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 4:
Riaditeľ fondu podal rade fondu správu o činnosti kancelárie od 2.7.2020 do 9.7. 2020. Informoval, že
kancelária pracuje od 6. júla v pôvodnom pracovnom režime. Zasadnutia všetkých odborných komisií
boli ukončené k 7.7.2020 a následne bolo vydané posledné rozhodnutie riaditeľa pre výzvy č. 8/2020,
10/2020 a pre mimoriadnu výzvu č. 1/2020. Riaditeľ fondu o tlačovej konferencii ministerky kultúry
pani Natálie Milanovej, kde bola verejnosť informovaná o aktivitách fondu.
V tomto bode programu riaditeľ informoval o spolupráci fondu so Slovenským národným divadlom,
ktoré ponúkne bezplatný priestor, technické zabezpečenie, asistenciu a mediálnu podporu pre
divadelné, tanečné, performatívne a hudobné programy. Výzva je určená najmä pre zoskupenia a
združenia, ktoré boli podporené zo zdrojov FPU, ale pre pandémiu nenašli priestor na reprízy svojich
projektov.
Uznesenie č. 75/2020: Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o činnosti
kancelárie od 2.7.2020 do 9.7. 2020.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 5:
Riaditeľ fondu informoval radu o pracovnom stretnutí so zástupcami mesta Stará Ľubovňa (Mesto kultúry
2021) a predložil návrh posunu termínu realizácie projektu na 1.6.2021 z pôvodného dátumu 1.1.2021
vzhľadom na posunutie ukončenia realizácie projektu Vzdušné zámky mesto kultúry 2020.

Uznesenie č. 76/2020: Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje posun realizácie projektu č. 20-612004849 žiadateľa mesto Stará Ľubovňa o 5 mesiacov od 1.6.2021 do 31.5.2022.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Riaditeľ informoval radu o stanovisku Protimonopolného úradu, podľa ktorého budú musieť všetci
prijímatelia, ktorí z dôvodu vyššej moci zrušili svoj projekt, na ktorý im boli poskytnuté prostriedky ako
štátna pomoc, dodržať 20% spolufinancovanie zo všetkých oprávnených nákladov. Riaditeľ rade preto
navrhol, aby všetky takéto projekty, ktoré budú zrušené z dôvodu vyššej moci, alebo z iných dôvodov
spôsobených krízou súvisiacou s pandémiou koronavírusu, sa mohli realizovať v priebehu roka 2021.
Uznesenie č. 77/2020: Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje, aby projekty, na ktoré boli
poskytnuté finančné prostriedky ako štátna pomoc, sa mohli realizovať aj v roku 2021.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Harmonogram najbližšieho rokovania rady:
9. rokovanie rady: 3.9.2020 v sídle FPU
Bratislava 09.07.2020
Zápis vyhotovila: Eva Turanská
Zápis overila: Alžbeta Lukáčová
Ing. Silvia Stasselová
predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia

