Fond na podporu umenia
rokovanie rady
Zápis z 8. rokovania – 27.10.2015
FPU-AA/02-2015/10
Zápis č. 10/2015 z 8. rokovania

Dátum a hodina: dňa 27. októbra 2015 o 16.15 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, III. posch., č. dv.: 330, Cukrová 14, 811 08
Bratislava
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Schválenie programu.
2. Schválenie pracovnej verzie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2016 – predkladá
riaditeľ Fondu.
3. Schválenie návrhu Formulára žiadosti o dotáciu (bežné programy), Formulára žiadosti
o dotáciu pre veľké podujatia a periodické aktivity, Formulára žiadosti o štipendium
– predkladá riaditeľ Fondu.
4. Schválenie návrhu Metodického usmernenia pre žiadateľov o poskytnutie finančných
prostriedkov formou dotácie – predkladá riaditeľ Fondu.
5. Informovanie o činnosti kancelárie FPU od 13.10. do 27.10.2015.
6. Rôzne.
Rokovanie otvoril predseda Rady FPU, privítal prítomných, z celého rokovania ospravedlnil
p. Z. Komárovú a za overovateľa zápisu navrhol p. A. Miklovičovú.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada FPU schválila p. A. Miklovičovú za overovateľku zápisu z 8. rokovania.
K bodu č. 1:
Rada dostala pred zasadnutím mailovou poštou predmetný materiál. Predseda rady vyzval
prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Nakoľko nikto
z členov rady nemal žiadne pripomienky, predseda rady prešiel k hlasovaniu za schválenie
programu:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada FPU schválila návrh programu 8. rokovania.
V rámci bodu č. 1 vyzval predseda rady riaditeľa fondu, aby informoval radu o plnení úloh
z posledného rokovania: prioritne sa pracovalo na dopracovaní návrhu Štruktúry podpornej
činnosti na rok 2016, ktorej sa bude venovať podrobnejšie v rámci bodu č. 2. V tejto
súvislosti sa momentálne pracuje na rozpracovaní Schémy štátnej pomoci. Na základe
formulára žiadosti, ktorý bol schválený na poslednom rokovaní, sa vypracoval osobitne
Formulár žiadosti o dotáciu pre veľké podujatia a periodické aktivity a Formulár žiadosti
o štipendium, ktoré predstaví riaditeľ fondu v bode č. 3.
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K bodu č. 2:
Predkladaný návrh Štruktúry podpornej činnosti na rok 2016 bol upravený podľa návrhov
z posledného rokovania rady. Členovia rady sa podrobne venovali explikácii jednotlivých
programov a po obsiahlej diskusii sa rozhodli, že finálnu verziu štruktúry, zapracovanú
o pripomienky členov rady schvália na ďalšom rokovaní rady.
Uznesenie č. 35:
Členovia rady Fondu na podporu umenia sa dohodli, že návrh Štruktúry podpornej činnosti
na rok 2016 zapracovaný o pripomienky prerokujú na ďalšom zasadnutí Rady Fondu na
podporu umenia.
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Hlasovania sa nezúčastnila p. Z. Rusinová, ktorá sa ospravedlnila za neúčasť na ďalšom
pokračovaní rokovania. Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 3:
Riaditeľ fondu predstavil členom rady návrh Formulára žiadosti o dotáciu (bežné programy),
Formulár žiadosti o dotáciu pre veľké podujatia a periodické aktivity a Formulár žiadosti
o štipendium. Návrh formulárov žiadosti pošle riaditeľ, alebo kancelária FPU členom rady
dodatočne na schválenie per rollam.
Uznesenie č. 36:
Upravený návrh Formulára žiadosti o dotáciu (bežné programy), Formulára žiadosti
o dotáciu pre veľké podujatia a periodické aktivity a Formulára žiadosti o štipendium
prerokuje rada na ďalšom zasadnutí Rady Fondu na podporu umenia.
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Hlasovania sa nezúčastnila p. Z. Rusinová a p. P. Weiss, nakoľko nemôže byť ďalej prítomný
na rokovaní. Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 4:
Členovia rady prerokovali návrh Metodického usmernenia pre žiadateľov o poskytnutie
finančných prostriedkov formou dotácie. Rada vzala tento dokument na vedomie a nemá
k nemu žiadne pripomienky. Schválený bude spolu so Zásadami poskytovania finančných
prostriedkov Fondom na podporu umenia.
K bodu č. 5:
Predseda rady vyzval riaditeľa fondu, aby podal členom rady informáciu o činnosti kancelárie
fondu od posledného stretnutia:
- Dňa 22.10.2015 sa v sídle fondu uskutočnila tlačová konferencia na tému Zámery,
fungovanie a prvé kroky Fondu na podporu umenia za účasti ministra kultúry SR
Mareka Maďariča, na ktorej riaditeľ fondu a predseda rady fondu vysvetlili činnosť
a zámery fondu a na záver stretnutia sa oficiálne predstavil víťazný návrh loga.
- V novembri sú naplánované prezentácie fondu vo vybraných krajských mestách
Slovenska, kde riaditeľ fondu v spolupráci s p. Z. Komárovou predstavia
potenciálnym žiadateľom schválenú Štruktúru podpornej činnosti na rok 2016.
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K bodu č. 7:
V rámci bodu Rôzne riaditeľ fondu informoval členov rady o výsledkoch verejného
obstarávania na poskytnutie služieb: webstránka, webová aplikácia Dotácie FPU, poskytnutie
licencii a služieb webhostingu a podporných služieb. Predseda rady prešiel k hlasovaniu za
schválenie poverenia riaditeľovi na uzatvorenie zmluvy s víťaznou firmou, ktorá poskytne
vymenované služby.
Uznesenie č. 37:
Rada Fondu na podporu umenia v súlade so zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu
umenia oprávňuje riaditeľa Fondu konať vo veci uzatvorenia zmluvy na služby: webstránka,
webová aplikácia Dotácie FPU, poskytnutie licencii a služieb webhostingu a podporných
služieb s firmou, ktorá na základe verejného obstarávania predložila najnižšiu ponuku.
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Hlasovania sa nezúčastnila p. Z. Rusinová a p. P. Weiss. Uznesenie bolo schválené.

Nasledujúce 9. rokovanie rady sa uskutoční dňa 10.11.15 o 16.15 hod.
V Bratislave dňa 28.10.2015
Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová
Zápis overila: Anna Miklovičová

Prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD.
predseda Rady Fondu na podporu umenia

Strana 3 z 3

