
 
 

 

Zápisnica z elektronického hlasovania per rollam Rady Fondu na podporu umenia 
26. marec 2020 

 
Program 

1. Súhlas s alternatívnou formou zasadnutí Odborných komisií  
2. Odsúhlasenie dočasnej zmeny v článku 4, bod 10 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a 

kritéria hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z FPU  
3. Odsúhlasenie dočasnej zmeny v článku 5, bod 10 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a 

kritéria hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z FPU 
4. Dočasné povolenie online prezentácií  s kritériami a podmienkami určenými FPU 

 
 
Termín ukončenia hlasovania bol stanovený na 27.3.2020 do 15:00 hod.  
 
 

V určenom termíne zahlasovali ôsmi členovia rady fondu:  
Stasselová Silvia, Michalovič Peter, Brat Roman, Čierniková Irina, Švolík Jozef,  Halvoník Alexander, 
Piačka Igor, Miklovičová Anna 

 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
Bod 1: 
Vzhľadom na  skutočnosť, že kvôli obmedzeniam súvisiacim so šírením koronavírusu nie je možné, 
aby zasadali odborné komisie v sídle fondu, je nutné na dobu trvania všetkých obmedzení prispôsobiť 
zasadnutia odborných komisii tak, aby mohli prebiehať prostredníctvom online videokonferencie.  
 
Uznesenie č. 29/2020: Rada Fondu na podporu umenia v súvislosti s obmedzeniami súvisiacimi 
s pandémiou koronavírusu schvaľuje, aby zasadnutia odborných komisií prebiehali prostredníctvom 
online videokonferencie do obdobia, kým nebude možné štandardné zasadnutie odbornej komisie 
v sídle fondu.  
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 
 
Bod 2: 
Vzhľadom na  skutočnosť, že kvôli obmedzeniam súvisiacim so šírením koronavírusu nie je možné, 
aby zasadali odborné komisie v sídle fondu, je nutné na dobu trvania všetkých obmedzení prispôsobiť 
zasadnutia odborných komisii a zmeniť znenie vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritéria 
hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia, konkrétne 
článok 4, Bod 10, ktorý v súčasnej podobe znie: „ Zo zasadnutia odbornej komisie vyhotovuje zápis 
riaditeľom poverený zamestnanec fondu. Správnosť zápisu z rokovania odbornej komisie potvrdzuje 
podpisom predseda komisie a všetci členovia odbornej komisie k príslušnej výzve. Zápis z rokovania 
komisie obsahuje základné informácie o termíne a priebehu rokovaní a počte hodnotených žiadostí. 
Prílohou zápisu je prezenčná listina z rokovania komisie.“ 
 
Uznesenie č. 30/2020: Rada Fondu na podporu umenia v súvislosti s obmedzeniami súvisiacimi 
s pandémiou koronavírusu pozastavuje platnosť článku 4, bod 10 vnútorného predpisu Zásady, 



 
spôsob a kritéria hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu 
umenia do obdobia, kým nebude možné štandardné zasadnutie odbornej komisie v sídle fondu. 
Zároveň schvaľuje nové znenie predmetné článku v znení:  
Zo zasadnutia odbornej komisie vyhotovuje zápis riaditeľom poverený zamestnanec fondu. 
Správnosť zápisu z rokovania odbornej komisie potvrdzuje súhlasom prostredníctvom elektronickej 
pošty predseda komisie a všetci členovia odbornej komisie k príslušnej výzve, ktorý poverený 
zamestnanec vytlačí a priloží k zápisu. Zápis z rokovania komisie obsahuje základné informácie o 
termíne a priebehu rokovaní a počte hodnotených žiadostí. Prezenčná listina z rokovania komisie 
sa nevyhotovuje, pričom dokladom o účasti na zasadnutí je elektronicky súhlas so správnosťou 
zápisu.   
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 
 
 
 
Bod 3: 
Vzhľadom na  skutočnosť, že kvôli obmedzeniam súvisiacim so šírením koronavírusu nie je možné, 
aby zasadali odborné komisie v sídle fondu, je nutné na dobu trvania všetkých obmedzení prispôsobiť 
zasadnutia odborných komisii a zmeniť znenie vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritéria 
hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia, konkrétne 
článok 5, Bod 10, ktorý v súčasnom podobe znie: „Podľa § 17 ods. 8 zákona odborná komisia predloží 
protokol v písomnej forme riaditeľovi. Povinnou prílohou protokolu sú hodnotiace tlačivá z 
registračného systému fondu podpísané každým hodnotiteľom, prezenčná listina a zápis z rokovania 
komisie podpísaný predsedom alebo podpredsedom príslušnej odbornej komisie a všetkými 
prítomnými členmi odbornej komisie. Predložením protokolu a jeho príloh príslušná odborná komisia 
ukončí svoju činnosť.“ 
 
Uznesenie č. 31/2020: Rada Fondu na podporu umenia v súvislosti s obmedzeniami súvisiacimi 
s pandémiou koronavírusu pozastavuje platnosť článku 5, bod 10 vnútorného predpisu Zásady, 
spôsob a kritéria hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu 
umenia do obdobia, kým nebude možné štandardné zasadnutie odbornej komisie v sídle fondu. 
Zároveň schvaľuje nové znenie predmetné článku v znení:  
Podľa § 17 ods. 8 zákona odborná komisia predloží protokol v písomnej forme riaditeľovi. Povinnou 
prílohou protokolu sú hodnotiace tlačivá z registračného systému fond, prezenčná listina a zápis z 
rokovania komisie. Súhlas so správnosťou všetkých dokumentov potvrdí elektronicky predseda 
alebo podpredseda príslušnej odbornej komisie a všetci členovia odbornej komisie, ktorí sa 
zúčastnili hodnotenia. Predložením protokolu a jeho príloh príslušná odborná komisia ukončí svoju 
činnosť. 
 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bod 4: 
Vzhľadom na skutočnosť, že kvôli obmedzeniam súvisiacim so šírením koronavírusu, nie je možné 
realizovať prezentačné aktivity, fond by mal umožniť prijímateľom, aby mohli za určených podmienok 
realizovať časť prezentácii aj v online priestore. Kancelária pripravila usmernenia pre prijímateľov 
(príloha zápisnice č. 1), ktoré bude ešte potrebné prispôsobovať aplikačnej praxi.  
 
Uznesenie č. 32/2020: Rada Fondu na podporu umenia v súvislosti s obmedzeniami súvisiacimi 
s pandémiou koronavírusu schvaľuje, aby sa za plnohodnotnú náhradu verejnej prezentácie  
pokladala aj tzv. online prezentácia. 
 
Za:  Stasselová Silvia, Michalovič Peter, Brat Roman, Čierniková Irina, Halvoník Alexander, Piačka Igor, 
Miklovičová Anna 
Proti: 0 
Zdržal sa:  Švolík Jozef 
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 
 
                                                                           
 
 
 
 
 

Ing. Silvia Stasselová 
predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia 

 


