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Zápisnica k 8. rokovaniu Rady Fondu na podporu umenia 
 
Dátum a hodina: dňa 29. 6. 2022 o 14.00 hod. 
Miesto: Cukrová 14, Bratislava 
Prítomní: Dušan Buran, Irina Čierniková, Anna Miklovičová, Silvia Stasselová, Igor Piačka, Alžbeta 

Lukáčová, Rastislav Steranka, Matúš Bieščad, Jozef Kovalčik, Eva Turanská,  

 

Neprítomní: Marta Součková 
 
Predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) Dušan Buran, otvoril 8. rokovanie 
rady a poveril R. Steranku overením zápisu zo zasadnutia. 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Rada fondu schválila R. Steranku za overovateľa zápisu z 8. rokovania rady fondu. Hlasovania sa 

nezúčastnili I. Piačka a S. Stasselová. 

 
 
Program:  

 
1. Schválenie programu. 
2. Informácia o podporených žiadostiach v mimoriadnej výzve č. 1/2022 na predkladanie žiadostí 

o finančné prostriedky – predkladá riaditeľ FPU. 
3. Schválenie výzvy 9/2022 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky na rok 2022 – 

predkladá riaditeľ FPU. 
4. Schválenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2023 – predkladá riaditeľ FPU. 
5. Žiadosti o zmenu použitia finančných prostriedkov fondu – predkladá riaditeľ FPU. 
6. Informácia o činnosti kancelárie od 16.6.2022 do 29.6.2022. 
7. 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: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. Hlasovania sa nezúčastnil Igor Piačka. 

K bodu č. 2:  
O podporených žiadostiach bola na zasadnutí rady referovať predsedníčka odbornej komisie Diana 

Laciaková, ktorá zhodnotila priebeh zasadnutia odbornej komisie pre mimoriadnu výzvu 1/2022. 

 
Výsledky hodnotenia komisie pre mimoriadnu výzvu  č. 1/2022 
 
Odborná komisia: Jozef Červenka, Zuzana Ďuricová Hájková, Lucia Kašiarová, Valerij Kupka, Diana 
Laciaková, Ľuboslav Paľo, Miroslav Zwiefelhofer 
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Názov 
podprogramu 

Počet 
úplných 
žiadostí 

Žiadaná fin. 
podpora / 
EUR 

Alokácia 
v rámci 
výzvy 
/ EUR 

Alokácia* 
navýšená 
na sumu / 
EUR 

Uviesť 
číslo 
uznesenia 
v prípade 
navýšenia 
alokácie 
Radou 

Počet 
podpore
ných 
žiadostí 

Navrhovan
á výška 
podpory / 
EUR 

 1.8.1 Tvorba 
javiskového diela 
- divadlo 

9 54 384,- 

 
500 000,-  

     N/A N/A 

9 54 384 

 1.8.2 Tvorba 
javiskového diela 
- tanec  

17  108 768,- 17 108 768 

 1.8.3 Tvorba 
hudobného diela 

7  41 921,- 7 41 921 

1.8.4 Tvorba 
a realizácia diel - 
vizuálne umenie 

3 20 394,- 3 18 128 

1.8.5 Tvorba 
umeleckej 
literatúry 

1 4 532,- 1 4 532 

3.8. Výskum 
a reflexia umenia 
v exile 

4 22 660,- 3 20 394 

 
Uznesenie č. 72/2022: 
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov v 

rámci  mimoriadnej výzvy č. 1/2022 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu 

umenia pre podprogramy: 

1.8.1 Tvorba javiskového diela - divadlo 

1.8.2 Tvorba javiskového diela - tanec 

1.8.3 Tvorba hudobného diela 

1.8.4 Tvorba a realizácia diel - vizuálne umenie 

1.8.5 Tvorba umeleckej literatúry 

3.8.        Výskum a reflexia umenia v exile 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 

 
K bodu č. 3:  
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V tomto bode programu sa členovia rady sa zaoberali schválením výzvy č. 9/2022 a následne 

pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č. 73/2022: 

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje znenie Výzvy 9/2022 na predkladanie žiadostí o finančné 

prostriedky z Fondu na podporu umenia na rok 2022, v znení predloženom na rokovaní rady. 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 

K bodu č. 4:  
Rada fondu sa v tomto bode zaoberala schválením Štruktúry podpornej činnosti na rok 2023 

a prioritami stanovenými Ministerstvom kultúry, ktoré sú súčasťou dokumentu Štruktúry podpornej 

činnosti 2023. 

 

Uznesenie č. 74/2022 

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 2023, v znení predloženom a upravenom na rokovaní rady. 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 

K bodu č. 5:  
Rada sa zaoberala žiadosťami o zmenu použitia finančných prostriedkov fondu predloženými na 

rokovanie rady. Členovia rady po diskusii jednotlivo hlasovali o schválení žiadostí. Hlasovanie bolo 

zaznamenané do sumarizačného hárku, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

K bodu č. 6:   
Informácia o činnosti kancelárie od 16. 6. 2022 do 29. 6. 2022: 

- prebiehajú pohovory na obsadenie troch miest administrátora žiadostí; 
- riaditeľ fondu sa spolu s predsedom rady, členom rady R. Sterankom a zamestnankyňami 

fondu zúčastnil otváracieho ceremoniálu Mesta kultúry 2022 v Revúcej; 
- do kancelárie fondu neboli doručené žiadne nové nominácie na členov odborných komisií; 
- riaditeľ ako poverená osoba na základe smernice o oznamovaní protispoločenskej činnosti 

informoval radu, že nebol podaný žiadny podnet v súvislosti  s oznamovaním protispoločenskej 
činnosti, a zároveň informoval o aktualizácii smernice v zmysle uznesenia vlády SR č. 585/2018. 

- riaditeľ informoval radu o návšteve z Nórskeho fondu a poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali 
na príprave programu a stretli sa zo zástupkyňami fondu na prezentáciách činnosti fondu. 
 

Uznesenie č. 80/2022:  

Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie činnosť kancelárie od 16.6.2022 do 29.6.2022. 

Za: 7 
Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. Hlasovania sa nezúčastnila S. Stasselová. 

K bodu č. 7:  
− V tomto bode programu sa rada zaoberala listom od žiadateľa Modrý Peter, ktorému bude 

bezprostredne po zasadnutí rady zaslaná odpoveď.  

Najbližšie zasadnutie rady: 7.9.2022 

 
Bratislava 29. 6. 2022  
Zápis vyhotovila: Eva Turanská                                                                                                 Dušan Buran 
Zápis overil: Rastislav Steranka                                                                                  predseda Rady FPU 



Schválené 

radou

Poradie Prijímateľ Číslo projektu Rada FPU týmto schvaľuje:
Číslo 

uznesenia
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

A
Turčianska knižnica v 

Martine 
17-512-01698

zmenu termínu realizácie 

jedného z výstupov v rámci 

oprávneného obdobia 

75/2022

x x x x x x x x áno

B
Občianske združenie 

OXYMORON
17-362-01857

zmena výstupu bez žiadosti 

o zmenu
76/2022

x x x x x x x x áno

C MOJŠI O.Z. 21-134-01344

predĺženie termínu konca 

realizácie projektu o 9 

mesiacov nad rámec 

oprávneného obdobia 

77/2022

x x x x x x x x áno

D MOJŠI O.Z. 21-135-01270

predĺženie termínu konca 

realizácie projektu o 9 

mesiacov nad rámec 

oprávneného obdobia 

78/2022

x x x x x x x x áno

E o.z. mixér 21-222-00227

predĺženie termínu realizácie 

o 12 mesiacov nad rámec  

oprávneného obdobia 

obdobie

79/2022

x x x x x x x x áno

Dušan Buran

Predseda rady FPU

p. Součková p. Buran p. SterankaŽiadosti o zmenu využitia finančných prostriedkov FPU

Hlasovací hárok rady FPU 29.6.2022

p. Bieščad p. Miklovičová p. Čierniková p. Piačka p. Lukáčová p. Stasselová


