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Zápis zo 9. rokovania Rady Fondu na podporu umenia 
 
Dátum a hodina: dňa 7. 9. 2021 o 14.00 hod. 
Miesto: Cukrová 14, Bratislava   
Prítomní: Matúš Bieščad, Dušan Buran, Irina Čierniková, Alžbeta Lukáčová, Anna Miklovičová, Igor 
Piačka, Marta Součková, Silvia Stasselová, Rastislav Steranka, Jozef Kovalčik, Eva Turanská 
 
Neprítomní: –  
 
Predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) Dušan Buran, otvoril 9. rokovanie 
rady a poveril Rastislava Steranku overením zápisu zo zasadnutia. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Silvia Stasselová sa hlasovania nezúčastnila. 
Rada fondu schválila Rastislava Steranku za overovateľa zápisu zo 9. rokovania rady fondu.  
 
Program:  

1. Schválenie programu. 
2. Informácia o schválených uzneseniach per rollam. 
3. Menovanie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia –predkladá riaditeľ FPU. 
4. Rozprava o prioritách fondu na rok 2022. 
5. Schválenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2022 – predkladá riaditeľ FPU. 
6. Schválenie výzvy 1/2022  na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky na rok 2022 – 

predkladá riaditeľ FPU. 
7. Žiadosti o zmenu použitia finančných prostriedkov fondu – predkladá riaditeľ FPU. 
8. Informácia o činnosti kancelárie od 29. 6. 2021 do 7. 9. 2021 
9. 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: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Silvia Stasselová sa hlasovania nezúčastnila. 
Rada fondu schválila návrh programu 9. rokovania rady fondu.  

K bodu č. 2: 
30. 7. 2021 sa uskutočnilo hlasovanie per rollam z dôvodu vybavenia žiadostí o zmenu podmienok 
realizácie projektu v 30 dňovej lehote. Vzhľadom na skutočnosť, že najbližšie zasadnutie Rady fondu 
bolo plánované na 7.9.2021 bolo potrebné schváliť tieto žiadosti hlasovaním per rollam. 
 
A/ Žiadosť o zmenu termínu konca realizácie projektu o 10 mesiacov nad oprávnené obdobie pre 

projekt 20-364-04746, Detská divadelná akadémia, výška finančnej podpory 14 000,- EUR, od 

prijímateľa ART SPEKTRUM. 
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Popis projektu: Webová stránka, ktorá má podobu virtuálneho zápisníka, vytvorenie videí, vytvorenie 

časovej osi mapujúcej 100. rokov divadla, vytvorenie adresáru oslovených škôl, gymnázií, umeleckých 

škôl a ochotníckych divadiel. 

Popis problematiky: Prijímateľ dotácie požiadal o predĺženie realizácie projektu do 31.12.2021 

z dôvodu dlhodobých obmedzení súvisiacich s koronavírusom, ktoré neumožnili realizáciu projektu 

a z dôvodu aktuálnej PN programátora. 

 

Uznesenie č. 93/2021:  

Rada Fondu na podporu umenia neschvaľuje žiadosť o zmenu termínu konca realizácie projektu o 10 

mesiacov nad oprávnené obdobie pre projekt 20-364-04746, Detská divadelná akadémia, výška 

finančnej podpory 14 000,- EUR, od prijímateľa ART SPEKTRUM. 

Za: 5 

Proti: Miklovičová, Součková 

Zdržala sa: Čierniková 

 

B/ Žiadosť o predĺženie realizácie projektu o 5 mesiacov nad oprávnené obdobie zaslané po termíne 

predloženia vyúčtovania, termínu realizácie výstupov a termínu predloženia vyúčtovania o 11 

mesiacov pre projekt 19-432-05054, „Ľudové tradície a zvyky v okolí Obce Bojná v novom šate - Ako 

sme podrástli.“, výška finančnej podpory 2 000,- €, od prijímateľa Regionálne centrum Lipka.  

 

Popis problematiky: prijímateľ žiada o predĺženie termínu realizácie projektu do 31.05.2021 (pôvodný 

termín do 31.12.2020), termínu realizácie výstupov do 31.05.2021 (pôvodný predpokladaný termín do 

júna 2020) a predĺženie vyúčtovania projektu do 31.12.2021 (pôvodný termín do 31.01.2021) z dôvodu 

väzobne zadržanej štatutárky p. Anny Zimovej v Taliansku, ktorá tým pádom nie je schopná projekt 

ukončiť. Ústavný súd vo svojom stanovisku v prílohe uviedol, že boli porušené práva p. Anny Zimovej, 

ale aj napriek tomu je dodnes väznená v Taliansku za „únos vlastného syna“. O.z. momentálne 

zastupuje matka štatutárky, ale nakoľko boli všetky kontakty vedené priamo na štatutárku, tak sa 

s matkou štatutárky nedarilo od októbra 2020 spojiť. 

 

Uznesenie č. 94/2021:  

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o predĺženie realizácie projektu o 5 mesiacov nad 

oprávnené obdobie, termínu realizácie výstupov a termínu predloženia vyúčtovania o 11 mesiacov pre 

projekt 19-432-05054, „Ľudové tradície a zvyky v okolí Obce Bojná v novom šate - Ako sme podrástli.“, 

výška finančnej podpory 2 000,- €, od prijímateľa Regionálne centrum Lipka.  

Za: 7 

Proti: 0  

Zdržala sa: Součková 

K bodu č. 3: 
V tomto bode sa rada zaoberala menovaním nových členov do odborných komisií pre program 

Pamäťové a fondové inštitúcie a koncom funkčného obdobia jedného člena odbornej komisie.  

Členovia rady si preštudovali návrhy riaditeľa na členov odborných komisií Fondu na podporu umenia 

a o návrhoch jednotlivo hlasovali. Rada menovala nových členov odborných komisií a výsledky 

hlasovania boli zaznamenané v sumarizačných hlasovacích hárkoch, ktoré sú prílohou k tejto zápisnici.  

K bodu č. 4: 
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Rada fondu sa zaoberala prioritami fondu na rok 2022.  Stanovené priority fondu na rok 2022, sú 

definované a zahrnuté v dokumente Štruktúra podpornej činnosti na rok 2022. 

K bodu č. 5: 
V tomto bode bola rade predložená Štruktúra podpornej činnosti na rok 2022. Schváleniu predchádzala 

diskusia, v rámci ktorej boli doplnené a upravené niektoré časti dokumentu. Pri prerokovaní 

jednotlivých oblastí sa pristúpilo k hlasovaniu vo veci zvýšenia spolufinancovania z 5 % na 10 % pre 

podprogramy:  

1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo 

1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec 

1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba  

1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - hudobné žánre populárnej kultúry  

1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – vizuálne umenie  

1.4.4 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – dizajn  

1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže  

1.6.3 Medziodborové podujatia  

4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus  

4.4.2 Neprofesionálne umenie 

  

Uznesenie č. 95/2021 

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje zvýšenie spolufinancovania na 10 %  pre podprogramy: 1.1.4 

Prehliadky, festivaly, súťaže – divadlo, 1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – tanec, 1.3.3 

Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba, 1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty 

- hudobné žánre populárnej kultúry, 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – 

vizuálne umenie, 1.4.4 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – dizajn, 1.5.7 

Literárne prehliadky, festivaly, súťaže, 1.6.3 Medziodborové podujatia, 4.4.1 Tradičná kultúra 

a folklorizmus a 4.4.2 Neprofesionálne umenie. 

Za: 7 

Proti: Součková, Čierniková 

Zdržal sa: 0  

 
Po úprave a doplnení Štruktúry podpornej činnosti na rok 2022 pristúpili členovia rady k záverečnému 
schváleniu dokumentu.  
 
Uznesenie č. 96/2021 

Rada Fondu na podporu umenia v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na 

podporu umenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje 

znenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2022, v znení predloženom a upravenom na rokovaní rady. 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

K bodu č. 6: 
Členovia rady sa zaoberali schválením prvej výzvy na rok 2022 a následne pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č. 97/2021: 

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje znenie Výzvy č. 1/2022  na predkladanie žiadostí o finančné 

prostriedky z Fondu na podporu umenia, v znení predloženom na rokovaní rady.  
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Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
K bodu č. 7: 
V tomto bode programu boli prerokované žiadosti o zmenu využitia finančných prostriedkov FPU. 
A/ Žiadosť o zmenu termínu  predloženia vecného vyhodnotenia o 7 mesiacov pre projekt 20-141-

02773, Rozhranie,  výška finančnej podpory 3 840,00 € (štipendium typu B), od prijímateľa Ján Valík 

Popis problematiky: Žiadateľ žiada o zmenu termínu predloženia vecného vyhodnotenia o 7 mesiacov. 

Pôvodný termín predloženia vyhodnotenia je 30.9.2021, novo navrhovaný termín žiadateľom je apríl 

2022. Dôvod zmeny je posun termínov prezentácií projektu zo strany galérií z dôvodu 

protipandemických opatrení. 

 

Uznesenie č. 98/2021:  

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu termínu  predloženia vecného vyhodnotenia 

o 7 mesiacov pre projekt 20-141-02773, Rozhranie, výška finančnej podpory 3 840,00 € (štipendium 

typu B), od prijímateľa Ján Valík.  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

B/ Žiadosť o predĺženie termínu realizácie o 12 mesiacov nad oprávnené obdobie (ide už o druhé 

predĺženie termínu realizácie) pre projekt 20-156-02931, Péter Esterházy: Eseje a články, výška 

finančnej podpory 4 000,00 €, od prijímateľa Platforma pre literatúru a výskum.  

Popis problematiky: Prijímateľ podpory zaslal FPU žiadosť o opakovaný posun termínu realizácie 

projektu na 30.6.2022 a termínu na predlženie finančného vyúčtovania a vecného vyhodnotenia na 

30.9.2022. Vydavateľstvo žiadosť zdôvodnilo časovým oneskorením prekladu knihy a následnou 

redakčnou a grafickou prípravou publikácie. 

 

Uznesenie č. 99/2021:  

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o predĺženie termínu realizácie o 12 mesiacov nad 

oprávnené obdobie pre projekt 20-156-02931, Péter Esterházy: Eseje a články, výška finančnej podpory 

4 000,00 €, od prijímateľa Platforma pre literatúru a výskum.  

Za: 6 

Proti: Buran, Lukáčová 

Zdržala sa: Čierniková 

 

C/ Žiadosť o zmenu termínu konca realizácie projektu o 18 mesiacov pre projekt 19-131-02087– Peter 

Duchnický – GANYMEDES, výška finančnej podpory 5 724 EUR (štipendium), od prijímateľa Peter 

Duchnický. 

Popis problematiky: Prijímateľ žiada o možnosť predĺženia termínu predloženia vyhodnotenia 

z dôvodu opakovanej hospitalizácie a s tým spojenej nemožnosti dokončenia diela v zmluvne 

dohodnutom termíne. O predĺženie žiadal už predtým, no nevedel uviesť termín, do ktorého bude 

schopný dielo dokončiť. Teraz žiada o predĺženie termínu do 31.12.2021. Prijímateľ zároveň časť diela 

(notový záznam) už predložil, z čoho je zrejmé, že na diele priebežne pracuje.  
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Uznesenie č. 100/2021:  

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu termínu konca realizácie projektu o 18 

mesiacov pre projekt 19-131-02087, Peter Duchnický – GANYMEDES, výška finančnej podpory 5 724 

EUR (štipendium), od prijímateľa Peter Duchnický. 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

D/ Žiadosť o zmenu termínu predloženia vyhodnotenia projektu 20-131-03670 – Príprava a tvorba 

hudobného materiálu na tretí štúdiový album s pracovným názvom Irisy, výška finančnej podpory 

10 130 EUR (štipendium), od prijímateľa Katarína Máliková. 

Popis problematiky: Prijímateľka žiada o možnosť predĺženia termínu predloženia vyhodnotenia, 

keďže sa jej kvôli pandémii zmenila organizácia práce na už rozpracovaných projektoch a následkom 

toho aj zhoršil zdravotný stav, čo má vplyv na prácu na podporenom projekte. Zároveň deklaruje, že 

chce pracovať na projekte naplno a poctivo tak, aby išlo o kvalitnú autorskú výpoveď. Z týchto dôvodov 

žiada o predĺženie termínu odovzdania vyhodnotenia a vecných výstupov projektu o 1 rok, teda do 

30.9.2022. 

 

Uznesenie č. 101/2021:  

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu termínu predloženia vyhodnotenia projektu 

20-131-03670 – Príprava a tvorba hudobného materiálu na tretí štúdiový album s pracovným názvom 

Irisy, výška finančnej podpory 10 130 EUR (štipendium), od prijímateľa Katarína Máliková. 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

 

K bodu č. 8: 
Riaditeľ fondu informoval o činnosti kancelárie od  29. 6. 2021 do 7. 9. 2021: 

- do kancelárie fondu boli doručené 4 nové nominácie na členov odborných komisií; z toho 
tri boli predložené na tomto rokovaní rady z dôvodu včasného vymenovania do komisií pre 
výzvu č. 9/2021 

- v tomto týždni bude spustená výzva na predkladanie nominácií členov do odborných 
komisií v registračnom systéme, túto informáciu kancelária fondu zverejní na webovom 
sídle aj na sociálnych sieťach 

- riaditeľ sa zúčastnil 2.7.2021 prezentácie na festivale Fest Anča v Žiline 
- riaditeľ sa spolu s predsedom rady a zamestnancami fondu dňa 28.8.2021 zúčastnil na 

záverečnom galaprograme Mesta kultúry Nové Zámky 
- riaditeľ sa stretol so zástupkyňou pre oblasť klasickej hudby Jankou Kubandovou 
- riaditeľ inicioval stretnutie s riaditeľkou LITA vo veci podielových zmlúv 
- počas letných mesiacov sa zúčastnil aj dvoch online stretnutí: Selection committee 

meeting NF a Stretnutie Platformy pre KKP 
- v priebehu leta zamestnanci vykonali kontrolnú činnosť viacerých kultúrnych podujatí 
- 2. – 4. 9. 2021 zamestnanci absolvovali školenie zamerané na krízovú komunikáciu so 

žiadateľmi 
- riaditeľ informoval radu o zaplatení pokuty vo výške 6 945,20 EUR Protimonopolnému 

úradu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia v správnom konaní č. 
SK/006/OIŠP/2021  
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- kancelária fondu vybavila Odvolanie voči rozhodnutiu FPU – 19724/2021-120, v ktorom 
fond rozhodol o nesprístupnení informácie pre žiadateľa Red Cat Cabaret s.r.o. v súlade 
so smernicou o poskytovaní informácií 

- riaditeľ ďalej informoval, že v rámci budovy sídla fondu bola prenajaté nové kancelárske 
priestory pre účely zriadenia archívu FPU. 

Uznesenie č. 102/2021: 

Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o činnosti kancelárie 29. 6. 2021 do 7. 

9. 2021. 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 9: 
Rada na základe zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 

Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 

79/2013 Z. z rozhoduje o odpísaní pohľadávok fondu alebo o trvalom upustení od vymáhania 

pohľadávok fondu. Vzhľadom na túto skutočnosť, bol rade predložený návrh na zánik záväzkov 

prijímateľa Martina Bu. 

 

Uznesenie č. 103/2021: 

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje návrh riaditeľa na zánik záväzkov prijímateľa Martina Bu, 

vyplývajúcich zo zmluvy č. 20-142-06425 o poskytnutí finančných prostriedkov Fondu na podporu 

umenia na projekt „Dizajn s postojom“, a to z dôvodu úmrtia prijímateľa. 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Na základe smernice o vybavovaní sťažností bola na radu predložená opakovaná sťažnosť  Anabely 

Žigovej.  

Uznesenie č. 104/2021: 

Rada Fondu na podporu umenia po prekovaní sťažnosti sťažovateľky Anabely Žigovej, doručenej Fondu 

na podporu umenia dňa 26.7.2021: 
1. schvaľuje zápisnicu o prešetrení sťažnosti, ktorá je prílohou zápisnice z 9. rokovania rady 
2. konštatuje, že dozorná komisia Fondu na podporu umenia vo veci sťažnosti sťažovateľky zo dňa 

31.5.2021 postupovala v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými 
predpismi fondu, a teda považuje prerokovanú sťažnosť zo dňa 26.7.2021 za neopodstatnenú a 

3. poveruje kanceláriu Fondu na podporu umenia oznámiť výsledok prešetrenia sťažnosti 
sťažovateľke.  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Najbližšie zasadnutie rady: 29. 9. 2021  

 
Bratislava 7. 9. 2021 
Zápis vyhotovila: Eva Turanská                                                                                                 Dušan Buran 
Zápis overil: Rastislav Steranka                                                                                            predseda Rady FPU 



VÝSLEDOK

Program 2021 Meno a priezvisko člena
Oblasť/Prierezové 

komisie
Oblasť pôsobenia Navrhovateľ Za Proti

Zdržal 

sa
Za Proti

Zdržala 

sa
Za Proti

Zdržala  

sa
Za Proti

Zdržal 

sa
Za Proti

Zdržala 

sa
Za Proti

Zdržala 

sa
Za Proti

Zdržala 

sa
Za Proti

Zdržal 

sa
Za Proti

Zdržal 

sa

5.2.3, 5.3.3 Marián Ihring Múzeá a galérie vysokoškolský pedagóg Technická univerzita vo Zvolene x x x x x x x x x 9

5.2.3, 5.3.3 Richard Kitta Múzeá a galérie vysokoškolský pedagóg Akadémia umení v Banskej Bystrici x x x x x x x x x 8

5.2.3, 5.3.3 Eva Kráľová Múzeá a galérie vysokoškolská pedagogička Design Factory x x x x x x x x x 9

5.2.3, 5.3.3 Alena Piatrová Múzeá a galérie

kurátorka, vedúca oddelenia Dejín 

umenia a kultúry SNM - HM ICOM Slovensko x x x x x x x x x 9

5.2.3, 5.3.3 Zuzana Koblišková Múzeá a galérie

dokumentátorka digitálneho archívu 

SNG ICOM Slovensko x x x x x x x x x 9

5.2.3, 5.3.3 Jana Bahurinská Múzeá a galérie

vedúca galerijného informačného 

centra do 2017, v súčasnosti na 

dôchodku ICOM Slovensko x x x x x x x x x 9

 6.  Pavel Strážay Mesto kultúry

programový riaditeľ VZDUŠNÉ ZÁMKY 

MESTO KULTÚRY 2020 Mesto Nové Zámky x x x x x x x x x 9

p. Čierniková p. Sterankap. Piačka p. Lukáčová p. Stasselová p. Součková p. Buran

KONIEC FUNKČNÉHO ODBOBIA ČLENOV OK - SEPTEMBER

NOVÉ NÁVRHY NA ČLENOV OK - 7.9.2021
p. Bieščad p. Miklovičová


