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Zápisnica k 7. rokovaniu Rady Fondu na podporu umenia 
 
Dátum a hodina: dňa 15. 6. 2022 o 14.00 hod. 
Miesto: Cukrová 14, 811 08 Bratislava 
Prítomní: Dušan Buran, Marta Součková, Irina Čierniková, Igor Piačka, Alžbeta Lukáčová, Rastislav 

Steranka, Matúš Bieščad, Jozef Kovalčik, Eva Turanská, 

 

Neprítomní: Silvia Stasselová, Anna Miklovičová 
 
Predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) Dušan Buran, otvoril 7. rokovanie 
rady a poveril M. Součkovú overením zápisu zo zasadnutia. 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Rada fondu schválila M. Součkovú za overovateľku zápisu zo 7. rokovania rady fondu. Hlasovania sa 

nezúčastnila I. Čierniková. 

 
 
Program: 

 
1. Schválenie programu. 
2. Voľba členov odborných komisií Fondu na podporu umenia – mimoriadna výzva č. 1/2022 na 

predkladanie žiadostí o finančné prostriedky – predkladá riaditeľ FPU. 
3. Informácia o činnosti kancelárie od 2. 6. 2022 do 15. 6. 2022 – predkladá riaditeľ FPU. 
4. 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. 

K bodu č. 2: 
Členovia rady pristúpili k voľbe členov do odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre hodnotenie 

žiadostí v Mimoriadnej výzve č. 1/2022. Pre prierezovú komisiu bolo najskôr vyžrebované poradie 

členov  za každú oblasť (divadlo, tanec, hudba, vizuálne umenie a literatúra),  následne rada fondu 

zvolila zvyšných členov odbornej komisie a náhradníkov. Podľa počtu žiadostí za jednotlivé oblasti 

umenia  bolo komisia zostavená v pomere 2 členovia za divadlo, 2 za tanec, 1 za hudbu, 1 za vizuálne 

umenie a 1 za literatúru. Výsledky boli zaznamenané v hlasovacích hárkoch, ktoré sú v prílohe k tejto 

zápisnici. 

 

K bodu č. 3: 

Riaditeľ fondu informoval o činnosti kancelárie od 1. 6. 2022 do 15. 6. 2022: 
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- V mesiaci jún prebieha druhá fáza výmenného pobytu medzi nórskym fondom a FPU, 
v rámci ktorého sa dve zástupkyne nórskeho fondu stretávajú a vymieňajú si 
informácie o fungovaní fondov. 

Uznesenie č. 69/2022: 

Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie činnosť kancelárie od 2. 6. 2022 do 15. 6. 2022. 

Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. Hlasovania sa nezúčastnila I. Čierniková. 
 

K bodu č. 4: 
V bode rôzne sa členovia rady venovali problematike zmien charakteru vecných výstupov na online 

formu bez predchádzajúcej zmeny zmluvy. 

 

Počas krízovej situácie vyhlásenej v rámci pandémie COVID-19 v Slovenskej republike fond vydal dňa 

28. 10. 2020 usmernenie pre prijímateľov a žiadateľov v súvislosti s ďalšími obmedzeniami 

organizovania verejných kultúrnych podujatí kvôli šíreniu koronavírusu (ďalej len „usmernenie“). 

 

Okrem iného usmernenie v časti B. Online prezentácie/vysielanie upravuje postup a povinnosti fondu 

a prijímateľov dotácie pri zmene pôvodne plánovaných vecných výstupov na online formu. Usmernenie 

ustanovuje predovšetkým 

a) povinnosť prijímateľa dotácie požiadať fond o realizáciu online prezentácie a zmenu termínov 
jednotlivých podujatí bezodkladne po tom, ako sa o potrebe zmeny formy vecného výstupu 
dozvedel, 

b) povinnosť prijímateľa dotácie zachovať pri online výstupoch rovnakú kvalitu a charakter, aké mali 
mať pôvodne plánované výstupy, 

c) povinnosť prijímateľa dotácie z každej online prezentácie vyrobiť záznam, ktorý neskôr priloží 
k vecnému vyhodnoteniu projektu a 

d) mechanizmus akceptovania takejto zmeny fondom prostredníctvom dodatku k zmluve, ktorý musí 
byť uzavretý ešte pred realizáciou uvedenej zmeny, resp. najneskôr pred ukončením zmluvy. 

 

Usmernenie podrobne určuje aj to, ktoré vecné výstupy projektu môžu a nemôžu byť prezentované 

online. 

 

Aplikačná prax priniesla tiež situácie, kedy prijímateľ dotácie realizoval zmenu vecného výstupu na 

online formu, pričom dodržal všetky náležitosti v zmysle usmernenia, avšak túto skutočnosť fondu včas 

neoznámil a fond s ním neuzavrel dodatok k zmluve, ktorý by predmetnú zmenu vecného výstupu 

legitimizoval. 

 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujeme rade fondu, aby v prípadoch, keď prijímateľ dotácie 

projekt riadne a včas realizoval a vyúčtoval, ale realizoval zmenu vecného výstupu na online formu, 

pričom dodržal všetky náležitosti v zmysle usmernenia (najmä zachoval kvalitu a charakter vecného 

výstupu a z online prezentácie vyrobil záznam, ktorý fondu predložil spolu s vyúčtovaním), avšak túto 

skutočnosť fondu včas neoznámil a fond s ním neuzavrel dodatok k zmluve, rozhodla o akceptovaní 

takejto zmeny a umožnila tak kladne uzavrieť vyúčtovanie daného projektu. 
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Uznesenie č. 70/2022: 

Rada akceptuje zmenu formy vecných výstupov projektov na online formu pri projektoch, ktoré 

1. boli realizované počas krízovej situácie vyhlásenej v rámci pandémie COVID-19 v Slovenskej 
republike, 

2. v zmysle Usmernenia Fondu na podporu umenia zo dňa 28. 10. 2020 môžu byť prezentované online, 
3. zachovali kvalitu a charakter vecného výstupu určeného podľa zmluvy o poskytnutí finančných 

prostriedkov a 
4. boli prijímateľom dotácie riadne a včas realizované a vyúčtované v zmysle zmluvy o poskytnutí 

finančných prostriedkov spolu s predložením záznamu z online prezentácie. 
Rada týmto rozhodnutím v predmetnej veci nahrádza potrebu uzavretia osobitného dodatku k zmluve 

o poskytnutí finančných prostriedkov, ktorým by sa zmenila forma vecných výstupov projektu na online 

formu. 

 

Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. Hlasovania sa nezúčastnila I. Čierniková. 

 

Najbližšie zasadnutie rady: 29. 6. 2022 

 
Bratislava 15. 6. 2022 
Zápis vyhotovila: Eva Turanská                                                                                                 Dušan Buran 
Zápis overila: Marta Součková                                                                                  predseda Rady FPU 



  Príloha k bodu č. 2  -  7. rokovanie Rady FPU – 15.6.2022 
 

Mimoriadna výzva č. 1/2022 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu 
umenia 

 
 

OK ( 7 členná ) 
 

 
Hlasovanie členov Rady bolo jednomyseľné. 
Na základe žrebovania a voľby sa členmi odbornej komisie 1.8 a 3.8 sa stávajú:  
 

Zwiefelhofer Miroslav 
Laciaková Diana 
Ďuricová Hájková Zuzana 
Kašiarová Lucia 
Červenka Jozef 
Paľo Ľuboslav 

Kupka Valerij 
 
Náhradníci podľa poradia za jednotlivé oblasti umenia. 
 
V Bratislave 15.6.2022  
 
 
 
      Jozef Kovalčik                           Dušan Buran 
      riaditeľ FPU         predseda Rady FPU 

 
 

Číslo 
člena 

Meno a priezvisko Poradie 

Hlasovanie 

Pozn. Výsledok Za Proti Zdržal 
sa 

 Divadlo 

1 Laciaková Diana 2 6 0 0  voľba  

2 Timčíková Zuzana 3 6 0 0  náhradníčka 

3 Zwiefelhofer Miroslav 1   žreb 

 Tanec 

4 Jombíková Barbora 3 6 0 0  náhradníčka 

5 Kašiarová Lucia 2 6 0 0  voľba  

6 Ďuricová Hájková 
Zuzana 

1   žreb 

 Hudba 

7 Gubková Černá Jana 2 6 0 0  náhradníčka 

8 Červenka Jozef 1   žreb 

 Vizuálne umenie 

9 Paľo Ľuboslav 1   žreb 

 Literatúra 

10 Kupka Valerij 1   žreb 


