
Zápis z 9. rokovania Rady Fondu na podporu umenia 
 
Dátum a hodina: dňa 3.9. 2020 o 14.00 hod. 
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava 
Prítomní: Roman Brat, Irina Čierniková, Alexander Halvoník,  Alžbeta Lukáčová, Peter Michalovič, 
Anna Miklovičová, Igor Piačka, Jozef Švolík, Silvia Stasselová, Jozef Kovalčik, Eva Turanská,  
 
Neprítomní: - 
 
Jozef Švolík, podpredseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 9. rokovanie 
rady a za overovateľku zápisu navrhol Annu Miklovičovú. 
Za: 8 
Proti:0 
Zdržal sa:0 
Rada fondu schválila Annu Miklovičovú za overovateľku zápisu z 9. rokovania rady fondu. 
 
Program: 

1. Schválenie programu. 
2. Informácia o schválených uzneseniach per rollam. 
3. Rozprava o prioritách fondu na rok 2021. 
4. Rozprava o Štruktúre podpornej činnosti na rok 2021 – predkladá riaditeľ FPU. 
5. Rozprava o mimoriadnej výzve 2/2020  -  predkladá riaditeľ FPU. 
6. Úprava postupov FPU vzhľadom na pandémiu koronavírusu – predkladá riaditeľ FPU. 
7. Žiadosti o zmenu použitia finančných prostriedkov fondu – predkladá riaditeľ FPU. 
8. Informácia o činnosti kancelárie od 9.7.2020 do 03.9.2020. 
9. Rôzne. 

 
K bodu č. 1: 
Pred rokovaním dostali členovia rady fondu elektronickou poštou predmetný materiál. 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 9. 
rokovania rady fondu. 
 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Rada fondu schválila návrh programu 9. rokovania rady fondu. 

 

K bodu č. 2: 
V ďalšom bode programu podal riaditeľ fondu rade fondu informáciu o výsledkoch hlasovaní per 
rollam:  
 

Uznesenie č. 78/2020:  Rada Fondu na podporu umenia poveruje riaditeľa, aby v prípadoch, keď 

žiadateľ v rámci aktualizácie rozpočtu a výstupov oznámi, že niektoré výstupy v dôsledku obmedzení v 

súvislosti s ochorením COVID-19 nebude realizovať, pristúpil k pomernému kráteniu rozpočtu opravným 

rozhodnutím riaditeľa.  

Za: 6 
Proti:  
Zdržal sa: Halvoník 
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 



 

Uznesenie č. 79/2020: Rada Fondu na podporu umenia v súvislosti s pretrvávajúcimi obmedzeniami 

(Covid-19) schvaľuje pre projekty zamerané na medzinárodnú mobilitu a prezentácie predĺženie 

oprávneného obdobia do 30. júna 2021.  

Za: 5 
Proti:  
Zdržali sa: Halvoník, Švolík 
 

K bodu č. 3: 
Predsedníčka fondu, Silvia Stasselová, sa pripojila k zasadnutiu rady a ďalej viedla rokovanie rady. 
Riaditeľ predstavil návrh priorít podpornej činnosti na rok 2021, pripomienky rady budú zapracované 
do výsledného návrhu.  
 

K bodu č. 4: 
Rada fondu sa v tomto bode venovala prerokovaniu Štruktúry podpornej činnosti na rok 2021. Členovia 
rady prediskutovali jednotlivé oblasti štruktúry a zároveň sa dohodli, že riaditeľ pripomienky od členov 
rady zapracuje do návrhu predmetného materiálu.  
 

K bodu č. 5: 

Riaditeľ predložil návrh mimoriadnej výzvy 2/2020 a oboznámil členov rady s jednotlivými 

podmienkami pre poskytnutie podpory.  Diskusia, ktorá prebiehala, sa týkala predovšetkým 

vymedzenia okruhu oprávnených žiadateľov. Riaditeľ zapracuje všetky pripomienky, na ktorých sa 

dohodli, do výsledného návrhu výzvy.   

K bodu č. 6: 
V tomto bode programu sa rada zaoberala úpravou postupov FPU s prihliadnutím na pandémiu 

koronavírusu. V súvislosti s pretrvávajúcimi obmedzeniami (Covid 19) sú viacerí  prijímatelia nútení 

posúvať realizáciu projektov. Riaditeľ fondu preto rade navrhol predĺženie oprávneného obdobia pre 

všetky projekty, ktorým sa v roku 2020 končí realizačné obdobie. 

 
Uznesenie č. 80/2020: 
Rada Fondu na podporu umenia v súvislosti s pretrvávajúcimi obmedzeniami (Covid 19) schvaľuje pre 

projekty, ktorým sa končí realizačné obdobie v roku 2020, predĺženie oprávneného obdobia do 30. júna 

2021.  

Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Uznesenie bolo prijaté. Pani Lukáčová sa vzdialila z rokovacej miestnosti (pre pracovné povinnosti) 

a nezúčastnila sa hlasovania na tomto uznesení. 

Uznesením č. 59/2020 bolo zavedené prechodné obdobie jún – august 2020 na predkladanie žiadostí 

o zmenu realizácie verejných podujatí (bez 30-dňovej lehoty). Vzhľadom na pretrvávajúce a meniace 

sa obmedzenia súvisiace so šírením koronavírusu, riaditeľ navrhuje zavedenie výnimky až do odvolania. 

Uznesenie č. 81/2020:  

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje, aby pre žiadosti o zmenu realizácie verejného podujatia 

platila až do odvolania mimoriadnej situácie výnimka, počas ktorej nebude musieť byť dodržaná 30-

dňová lehota na predloženie takejto žiadosti. Žiadosť predloží žiadateľ bezodkladne vtedy, keď bude 

jasný nový termín realizácie, príp. ďalšie skutočnosti súvisiace s realizáciou projektu. 



Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Uznesenie bolo prijaté. Pani Lukáčová sa vzdialila z rokovacej miestnosti (pre pracovné povinnosti) 

a nezúčastnila sa hlasovania na tomto uznesení. 

K bodu č. 7: 
V tomto bode sa rada venovala prijatým žiadostiam o zmenu použitia finančných prostriedkov od 
žiadateľov a prijímateľov fondu: 
 
A, Žiadosť o uznanie výdavku mimo oprávneného obdobia  16-152-03844, Stopy dávnej minulosti 8, 

výška  finančnej podpory 7 000,00 € od prijímateľa Vydavateľstvo RAK s.r.o. 

Členovia rady sa zhodli, že o tejto žiadosti o uznanie výdavku mimo oprávneného obdobia rozhodne 

Dozorná komisia FPU a následne sa opätovne predloží na zasadnutie rady. 

B, Žiadosť o posun termínu realizácie podujatia 20-134-01732 vzhľadom na súčasnú situáciu (zníženie 

kapacity, obmedzenia pri cestovaní atď.) prijímateľ žiada o posun termínu konania podujatia v záujme 

jeho zmysluplnej realizácie na apríl 2021, ONE TWO JAZZ, výška finančnej podpory 2 000 € od 

prijímateľa NATURALISTA. 

Uznesenie č. 82/2020: Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť 20-134-01732 vo veci  posunu 

termínu realizácie na apríl 2021, ONE TWO JAZZ, výška finančnej podpory 2 000 € od prijímateľa 

NATURALISTA. 

Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo prijaté. Pani Lukáčová sa vzdialila z rokovacej miestnosti (pre pracovné povinnosti) 
a nezúčastnila sa hlasovania na tomto uznesení. 
 

K bodu č. 8: 
Riaditeľ fondu informoval radu o činnosti kancelárie za letné obdobie. Spolu so zamestnancami  

absolvoval služobné cesty do Nových Zámkov (Mesto Kultúry, Vzdušné zámky 2020), Komárna a okolia 

(kontrola múzeí a galérií) a Košíc.  

Riaditeľ podal správu o tlačovej besede, ktorú zvolala ministerka kultúry Natália Milanová a na ktorej 

sa aktívne zúčastnil za FPU.   

Riaditeľ dal členom rady na vedomie, že na základe Uznesenia č. 78/2020 bolo pre projekt č. 18-210-

00345 „Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni“  bolo vydané opravné rozhodnutie riaditeľa 

o výške pridelenej dotácie. Pôvodne pridelená dotácia bola znížená zo 40 000 EUR na 16 800 EUR, a to 

na základe zmeny počtu účinkujúcich z 1 650 v roku 2019 na 694 v roku 2020 (42%).  

Rada bola informovaná  o prebiehajúcich prácach na novom webe FPU.  Spustenie nového webu FPU 

s optimalizovanou obsahovou štruktúrou sa plánuje na koniec septembra 2020.  

 

Uznesenie č. 85/2020: 

Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o činnosti kancelárie od od 9.7.2020 do 

03.9.2020. 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 



 

 

K bodu č. 9: 
Člen rady Roman Brat otvoril tému týkajúcu sa menovania členov odborných komisií. Podal návrh, aby 

členov odborných komisií, mohli navrhovať aj členovia rady a riaditeľ FPU, takisto ako je to 

v audiovizuálnom fonde. V rámci diskusie sa vyjadrili viacerí členovia rady. Riaditeľ sa s týmto návrhom 

nestotožňuje, konštatoval, že k tak závažnej zmene pravidiel by nemalo prísť bez verejnej diskusie, 

pričom takáto zmena by si vyžiadala aj zmenu legislatívy.  

Člen rady Igor Piačka navrhol, aby bol zmenený názov podprogramu 1.4.1 „Tvorba a realizácia diel – 

tradičné a nové médiá“ na názov „Tvorba a realizácia diel – klasické a nové médiá“ v Štruktúre 

podpornej činnosti na rok 2021. V rámci diskusie sa vyjadrili viacerí členovia rady. Riaditeľ FPU sa 

vyjadril, že sa odborne nestotožňuje s predloženým návrhom. Následne členovia Rady FPU pristúpili k 

hlasovaniu. 

Uznesenie č. 86/2020: 

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje návrh zmeny pôvodného názvu podprogramu 1.4.1 „Tvorba 

a realizácia diel – tradičné a nové médiá“ na názov „Tvorba a realizácia diel – klasické, tradičné a nové 

médiá.“  

 Za: 5 

Proti: 4, Lukáčová, Čierniková, Michalovič, Stasselová 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 
Ďalej sa rada zaoberala žiadosťami Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska, Spolku 

výtvarníkov Slovenska a Spoločnosti voľných výtvarných umelcov s rovnakou požiadavkou na 

stanovenie samostatného rozpočtu v rámci vizuálneho umenia pre oblasť klasické médiá zahŕňajúce 

maľbu, sochu, grafiku a kresbu. 

 
Harmonogram najbližšieho  rokovania  rady: 

10. rokovanie rady: 10.9.2020 v sídle FPU 14:00 
11. rokovanie rady: 1.10.2020 v sídle FPU 15:00 

 
 
Bratislava 03.09.2020 
 
Zápis vyhotovila: Eva Turanská 
Zápis overila: Anna Miklovičová 
 

Ing. Silvia Stasselová 
predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia 

 


