
 
Zápisnica z elektronického hlasovania per rollam Rady FPU 

z 30. júla 2021 
 

Hlasovanie per rollam Rady Fondu na podporu umenia vo veci schválenia žiadostí o zmenu využitia 
finančných prostriedkov. 

Kancelárii fondu boli v mesiaci júl doručené dve žiadosti o zmenu podmienok realizácie projektu. 
Žiadosti o zmenu využitia finančných prostriedkov kancelária fondu vybavuje v lehote do 30 dní od 
doručenia. Vzhľadom na skutočnosť, že najbližšie zasadnutie Rady fondu je plánované na 7.9.2021, 
bude potrebné schváliť tieto žiadosti hlasovaním per rollam. 
 
V určenom termíne zahlasovali ôsmi členovia rady fondu:  Irina Čierniková, Matúš Bieščad, Marta 
Součková, Anna Miklovičová, Igor Piačka, Alžbeta Lukáčová, Rastislav Steranka, Silvia Stasselová. 

Termín ukončenia hlasovania bol stanovený  na 30.7.2021 o 12:00 hod. 
 
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. 
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. 
Vyjadrenie kancelárie fondu k predloženej žiadosti: Kancelária fondu navrhuje žiadosť neschváliť, 
keďže ide o projekt, ktorý nie je priamo naviazaný na verejné podujatia, tzn. prijímateľ mal na jeho 
realizáciu dostatok času aj počas obmedzení. Aktuálna PN programátora taktiež nie je dôvodom na 
predĺženie realizačného obdobia, keďže prijímateľovi bola už dodatkom č. 1 predĺžená realizácia do 
konca septembra 2021.  
 
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 
Zdržal 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. 



 
Vyjadrenie kancelárie fondu k predloženej žiadosti: Kancelária fondu navrhuje žiadosť schváliť aj po 
termíne vzhľadom na uvedenú skutočnosť.  
 
 
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:  
Zdržal sa: Součková 
 

                                                                                                                     Dušan Buran  
                                                                                                                        predseda Rady FPU 

 
 
 


