
 
Zápisnica z elektronického hlasovania per rollam Rady Fondu na podporu umenia 

17. marec 2020 
 
Hlasovanie per rollam Rady Fondu na podporu umenia vzhľadom na mimoriadnu situáciu vo veci: 

1.  posunu termínu na predkladanie žiadostí v rámci výzvy č. 8  
2.  pozastavenia realizácie všetkých verejných podujatí v rámci prebiehajúcich projektov  

 podporených z finančných prostriedkov FPU 
3.  obmedzenia prijímania a odosielania poštových zásielok 

 
Termín ukončenia hlasovania bol stanovený na 18.3.2020 do 12.00 hod.  
 
V určenom termíne zahlasovali ôsmi členovia rady fondu:  
Michalovič Peter, Lukáčová Alžbeta, Brat Roman, Čierniková Irina, Švolík Jozef,  Halvoník Alexander, 
Piačka Igor, Miklovičová Anna 
 

 
1. Žiadatelia nie sú schopní predložiť projekty v požadovanej forme a kvalite vzhľadom na ob-

medzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu. Preto je nevyhnutné, aby získali viac času na 
spracovanie svojich projektov. Pán Švolík sa vyjadril za posunutie termínu, ale dal na zváženie 
neskorší termín na predkladanie žiadostí vo výzve č.8. 
 

Uznesenie č. 18/2020:  
Rada Fondu na podporu umenia v súvislosti s obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou koronavírusu 
schvaľuje posun termínu na predkladanie žiadosti v rámci výzvy č. 8 o dva týždne do 6.4.2020 (pôvod-
ný termín 23.03.2020).  
 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 
 

2. V súvislosti s celoplošným zákazom organizovania verejných kultúrnych podujatí a ďalšími 
obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou koronavírusu je nevyhnutné, aby došlo pozastaveniu 
realizácie všetkých verejných podujatí v rámci prebiehajúcich projektov podporených 
z finančných prostriedkov FPU predbežne na obdobie od 23.  03. 2020 do 20. 04. 2020.  
Cieľom opatrenia je minimalizácia výdavkov na podujatia, ktoré z dôvodu reštrikcií nebude 
možné uskutočniť a zároveň zabezpečiť, aby ich bolo možné použiť na realizáciu naplánova-
ných podujatí v iných termínoch. Týmto opatrením odpadne oznamovacia povinnosť 
o nerealizácii verejných podujatí v danom období. Prijímatelia budú povinní poslať písomnú 
žiadosť o zmenu termínu až keď bude jasné, aj vzhľadom na vývoj situácie, kedy bude možné 
dané podujatie určite zorganizovať. Pán Švolík dal na zváženie rade posun termínu na koniec 
júna, pretože predpokladá, dlhšie trvanie mimoriadnej situácie. 

 
Uznesenie č. 19/2020: 
Rada Fondu na podporu umenia v súvislosti s celoplošným zákazom organizovania verejných kultúr-
nych podujatí a ďalšími obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou koronavírusu schvaľuje pozastavenie 
realizácie všetkých verejných podujatí v rámci prebiehajúcich projektov podporených z finančných 
prostriedkov FPU na obdobie od 23.  03. 2020 do 20. 04. 2020.  
 
 



 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 
 

3. Kancelária nie je momentálne v plnom rozsahu vybavovať agendu v listinnej podobe, keďže 
mnohí zamestnanci kvôli bezpečnosti pracujú z domu. Rovnako z dôvodu bezpečnosti žiada-
teľov je nutné, aby čo najmenej chodili na poštu a posielali listinné zásielky (okrem žiadostí, 
zmlúv a dokladov k vyúčtovaniu projektov). 
 

 
Uznesenie č. 20/2020:   
Rada Fondu na podporu umenia v súvislosti s celoplošným zákazom organizovania verejných kultúr-
nych podujatí a ďalšími obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou koronavírusu schvaľuje, že až do 
odvolania akákoľvek komunikácia medzi kanceláriou a žiadateľmi/prijímateľmi bude prebiehať výluč-
ne elektronicky prostredníctvom emailu. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 

 
 
 

Ing. Silvia Stasselová 
predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia 

 


