Zápis z 9. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 31.5.2017 o 15.30 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA, III. posch., č. dv.: 330
Prítomní: Michalovič Peter, Megová Zuzana, Halvoník Alexander, Lukáčová Alžbeta, Jaurová Zora,
Rusinová Zora, Miklovičová Anna, Stasselová Silvia, Kovalčik Jozef, Kubušová Lenka, Taranenkova
Ivana, Cenigová Rozália, Šoltys Vladislav, Ferko Marián.
Program:
1. Schválenie programu.
2. Informácia o podporených projektoch v rámci Výzvy č. 6/2017 na predkladanie žiadostí
o finančné prostriedky z FPU – predkladajú predsedovia odborných komisií FPU.
3. Informácia o hlasovaní per rollam – predkladá riaditeľ FPU.
4. Schvaľovanie vnútorných predpisov FPU – predkladá riaditeľ FPU.
5. Prerokovanie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2018 – predkladá riaditeľ FPU.
6. Informácia o činnosti kancelárie od 11.5.2017 do 31.5.2017.
7. Rôzne.
Predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 9. rokovanie, z celého
zasadnutia ospravedlnil p. I. Čiernikovú, zo začiatku zasadnutia ospravedlnil p. S. Stasselovú a za
overovateľku zápisu navrhol p. Z. Rusinovú.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila p. Z. Rusinovú za overovateľku zápisu z 9. rokovania rady fondu.
K bodu č. 1:
Pred rokovaním dostali členovia rady fondu mejlovou poštou predmetný materiál. Predseda rady
fondu vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Členovia
rady fondu hlasovali za schválenie predloženého návrhu programu 9. rokovania.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 9. rokovania rady fondu.
K bodu č. 2:
Predseda rady fondu privítal predsedov Odborných komisií Fondu na podporu umenia (ďalej len
„odborné komisie“), ktorí jednotlivo podali členom rady fondu správu o výsledkoch hodnotenia
príslušných odborných komisií. Výsledky hodnotenia odborných komisií sú spracované v
dokumentoch Rozhodnutia riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov z FPU, ktoré sú prílohou
k tejto zápisnici a zároveň ich kancelária fondu zverejňuje na svojom webovom sídle.
Prvou v poradí informovala členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy č.
5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPU (ďalej len „výzva“) pre Podprogram 5.1
Knižnice predsedníčka odbornej komisie p. Rozália Cenigová:
• Odborná komisia v zložení Doktorová Oľga, Gálusová Ivana, Repaská Alena, Matisková Elena
a Cenigová Rozália.
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•

V Podprograme 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra bolo podporených
99 žiadostí o dotácie s navrhovanou výškou finančnej podpory 270 000,- EUR. (Žiadaná suma
pre úplné žiadosti bola 1 087 920,- EUR).

•

V Podprograme 5.1.3 Akvizícia knižníc bolo podporených 247 žiadostí o dotácie
s navrhovanou výškou finančnej podpory 605 000,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti
bola 1 228 662,- EUR).

•

Pani R. Cenigová predniesla v mene odbornej komisie pripomienky k hodnotiacemu procesu
v rámci predmetného podprogramu:
-

Doplniť do žiadosti údaj o počte knižničných jednotiek – veľkosti knižničného fondu
a počte prihlásených užívateľov za kalendárny rok.

O výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy č. 6/2017 pre Podprogram 1.6.3 tvorba
multimediálneho diela informoval predseda odbornej komisie p. Marián Ferko:
• Odborná komisia v zložení Barák Pavel, Brojo Maroš, Buday Pavol, Nagy Peter a Ferko
Marián.
• V rámci daného podprogramu si žiadatelia podľa charakteru rozpracovania projektu mohli
žiadať o finančné prostriedky v troch fázach: fáza A (štip.), fáza B (dot.) a fáza C (dot.),
v ktorej súčasťou hodnotenia bolo aj osobné vypočutie žiadateľov.
• V Podprograme 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela bolo podporených:
- 17 žiadostí o štipendium s navrhovanou výškou finančnej podpory 116 556,- EUR. (Žiadaná
suma pre úplné žiadosti bola 278 145,- EUR),
- 10 žiadostí o dotáciu s navrhovanou výškou finančnej podpory 164 000,- EUR. (Žiadaná
suma pre úplné žiadosti bola 679 143,- EUR).
• Pán M. Ferko vysvetlil rade fondu, že ja napriek tomu, že išlo o pilotný program, sú
s výsledkami hodnotenia nadmieru spokojní. Členovia odbornej komisie rátali s prípadnými
nedostatkami, ktoré bude možné do ďalšieho roka eliminovať.
• Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z FPU boli zväčša veľmi kvalitne vypracované,
podporené žiadosti prinášajú so sebou umelecký, pedagogický i edukačný potenciál. Pán M.
Ferko by rád spracoval prezentačné video, v ktorom by boli odprezentované najvýraznejšie
podporené realiozvané projekty.
O výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy č. 6/2017 pre Podprogram 1.5 Literatúra
informovala predsedníčka odbornej komisie p. Ivana Taranenková:
• Odborná komisia v zložení Belková Zuzana, Jaglová Tatiana, Lomenčík Július, Makýšová
Volárová Andrea a Taranenková Ivana.
• V Podprograme 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúra pre deti a mládež bolo
podporených:
- 52 žiadostí o dotáciu s navrhovanou výškou finančnej podpory 177 185,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 346 023,- EUR),
- žiadostí o štipendium s navrhovanou výškou finančnej podpory,- EUR. (Žiadaná suma
pre úplné žiadosti bola ,- EUR).
• V Podprograme 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry bolo podporených
- 105 žiadostí o dotáciu s navrhovanou výškou finančnej podpory 314 330,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 506 486,- EUR).
• V Podprograme 1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra bolo podporených 9
žiadostí o dotáciu s navrhovanou výškou finančnej podpory 38 800,- EUR. (Žiadaná suma pre
úplné žiadosti bola 64 213,- EUR).
• Návrhy odbornej komisie:
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-

-

Zvýšiť alokovanú sumu pre Podprogram 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej
literatúry, pretože sa odhaduje tendencia zvýšenia kvalitných projektov.
Podpora prekladu slovenských autorov do cudzieho jazyka by bolo dobré začleniť do
samostatného podprogramu, pretože posudzovanie vyžaduje iné parametre ako
preklady z iného jazyka do slovenčiny.
Možnosť poskytnutia niekoľkoročných štipendií, keďže niektoré preklady sú časovo
veľmi náročné a nie je možné, ani efektívne, aby bol preklad zrealizovaný v priebehu
jedného roka.

Pani S. Stasselová sa ospravedlnila za meškanie a pridala sa k ostatným členom rady fondu.
O výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy č. 6/2017 pre Podprogram 3 Výskum, publikačná
a prekladateľská činnosť informoval predseda odbornej komisie p. Vladislav Šoltys:
• Odborná komisia v zložení Pukan Miron, Feglová Viera, Pániková Alena, Lehocký Ľuboš,
Marcelli Miroslav, Malíček Juraj a Šoltys Vladislav.
• V Podprograme 3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo bolo
podporených 6 žiadostí o finančné prostriedky s navrhovanou výškou finančnej podpory
28 349,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 122 222,- EUR).
• V Podprograme 3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec bolo
podporených 5 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 24 745,- EUR. (Žiadaná
suma pre úplné žiadosti bola 78 372,- EUR).
• V Podprograme 3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba bolo
podporených 6 žiadostí o finančné prostriedky s navrhovanou výškou finančnej podpory
21 496,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 76 920,- EUR).
• V Podprograme 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie
bolo podporených 32 žiadostí o finančné prostriedky s navrhovanou výškou finančnej
podpory 144 384,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 576 798,- EUR).
• V Podprograme 3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – literatúra bolo
podporených 12 žiadostí o finančné prostriedky s navrhovanou výškou finančnej podpory
36 794,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 82 680,- EUR).
• V Podprograme 3.6.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – medziodborové
aktivity bolo podporených 10 žiadostí o finančné prostriedky s navrhovanou výškou
finančnej podpory 36 043,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 125 407,- EUR).
• V Podprograme 3.7.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – ľudová kultúra
a kultúrno-osvetová činnosť bolo podporených 10 žiadostí o finančné prostriedky s
navrhovanou výškou finančnej podpory 35 596,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti
bola 111 719,- EUR).
• V Podprograme 3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum a vzdelávacie
aktivity bolo podporených 9 žiadostí o finančné prostriedky s navrhovanou výškou
finančnej podpory 36 500,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 161 808,- EUR).
Keďže predsedníčka Odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Podprogram 1.6.1
Medziodborové umelecké aktivity p. Jana Ambrózová a predsedníčka Odbornej komisie Fondu na
podporu umenia pre Program 4 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť p. Viera Feglová sa
nemohli zúčastniť na rokovaní rady, aby osobne informovali radu fondu o výsledkoch hodnotiaceho
procesu daných odborných komisií, poskytli písomnú správu o priebehu zasadnutia predmetnej
odbornej komisie fondu. Riaditeľ fondu prečítal správy rade fondu, ktoré budú archivované ako
príloha k uzneseniu.
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Uznesenie č. 55/2017:
Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov
fondom v rámci Výzvy č. 5 a 6/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na
podporu umenia pre
Podprogram 1.5 Literatúra,
Podprogram 1.6.1 Medziodborové umelecké aktivity,
Podprogram 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela,
Podprogram 3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,
Podprogram 4 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť,
Podprogram 5.1 Knižnice.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 3:
Riaditeľ fondu informoval radu fondu o výsledkoch hlasovania per rollam z 25.5.2017 vo veci
navýšenia finančných prostriedkov pre Podprogram 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
(žiadosti o dotáciu) o 94 330,00 EUR na návrh Odbornej komisie Fondu na podporu umenia.
Uznesenie č. 54/2017:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje, aby riaditeľ Fondu na podporu umenia na návrh odbornej
komisie mohol navýšiť alokovanú čiastku pre Podprogram 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej
literatúry o sumu 94 330,00 EUR na prerozdelenie medzi žiadosti o dotáciu, ktorým odborná komisia
navrhne poskytnúť finančnú podporu.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 4:
Riaditeľ fondu predstavil členom rady fondu postupne návrhy jednotlivých vnútorných predpisov
kancelárie fondu, ktoré boli členom rady fondu poslané pred zasadnutím rady fondu na
pripomienkovanie.
Uznesenie č. 56/2017:
Rada Fondu na podporu umenia schválila predkladaný návrh vnútorného predpisu:
- Príručka k propagácii a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov z Fondu na podporu
umenia,
- Politika informačnej bezpečnosti Fondu na podporu umenia č. 01,
- Štandardy pre informačné systémy verejnej správy Politika informačnej bezpečnosti Fondu na
podporu umenia č. 02,
- Ochrana osobných údajov Politika informačnej bezpečnosti Fondu na podporu umenia č. 03,
- Smernica na určenie podniku v ťažkostiach Fondu na podporu umenia
v znení, v akom sú priložené k tomuto uzneseniu.
Za: 7
Proti: 0
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Zdržal sa: 1 (A. Miklovičová)
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 5:
Rada fondu sa ďalej venovala prerokovaniu Štruktúry podpornej činnosti na rok 2018. Do piatku
26.5.2017 mali členovia rady fondu možnosť poslať písomné pripomienky k svojej oblasti pôsobenia.
V tomto termíne poslal pripomienky za oblasť literatúry p. A. Halvoník, ktoré boli predstavené
ostatným členom rady fondu. Ostatnými oblasťami sa členovia rady fondu budú zaoberať na
výjazdovom pracovnom stretnutí.
Uznesenie č. 57/2017:
Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie pripomienky k Štruktúre podpornej činnosti na rok
2018, ktorá bude podrobne prediskutovaná na výjazdovom pracovnom stretnutí Rady Fondu na
podporu umenia.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 6:
Riaditeľ fondu podal rade fondu správu o činnosti kancelárie fondu:
- V dňoch od 12. do 14.6.2017 sa riaditeľ fondu zúčastní na prezentácií Nórskych fondov
v Košiciach.
- Riaditeľ fondu absolvuje v dňoch od 18. do 21.6.2017 pracovnú cestu do Nórska za účelom
nastavenia podmienok bilaterálnej spolupráce.
- Dňa 15.6.2017 je naplánovaná verejná diskusia s predstaviteľmi hudobnej oblasti v otázke
nastavenia podpornej činnosti na rok 2018. O ďalších detailoch budú členovia rady fondu
dodatočne informovaní.
- Riaditeľ fondu a podpredsedníčka rady fondu sa stretli s riaditeľom Hudobného centra
Igorom Valentovičom, ktorý vydáva časopis Hudobný život v súvislosti so zverejneným
článkom, ktorého témou bola nepodporená žiadosť č. 17-332-01753 s názvom Majstrovské
kurzy svetových virtuózov – 5. ročník od žiadateľa Sinfonietta Bratislava. Riaditeľ fondu sa
informoval, prečo nedostal možnosť sa vyjadriť k predmetnému problému, keďže tam
zaznelo mnoho invektív a útok na fond a jeho osobne. Riaditeľ Hudobného centra ho
informoval, že redaktori časopisu kontaktovali členku rady fondu p. A. Miklovičovú a žiadali ju
o stanovisko k predmetnej záležitosti, ktoré im neposkytla. Svoje stanovisko k problematike
preto zašle časopisu riaditeľ fondu.
Uznesenie č. 58/2017:
Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie správu o činnosti kancelárie Fondu na podporu
umenia od 11.5.2017 do 31.5.2017.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 7:
V rámci bodu rôzne sa rada fondu venovala niekoľkým témam:

Strana 5 z 8

a) Riaditeľ fondu predložil rade fondu žiadosť o realizáciu projektu mimo oprávneného obdobia
od žiadateľov InMusic, o.z. a Nadácia Jána Cikkera. Po preštudovaní oboch žiadostí sa rada
fondu rozhodla schváliť obe žiadosti.
Uznesenie č. 59a)/2017
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu podmienok použitia dotácie
zmluvy č. 17-134-01406 o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU na realizáciu projektu
s názvom Cluster Ensemble New York 2017 Tour od žiadateľa InMusic, o.z. tak, ako sa uvádza
v predmetnej žiadosti doručenej do Kancelárie Fondu na podporu umenia dňa 30.3.2017,
ktorá je prílohou k tomuto uzneseniu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Uznesenie č. 59b)/2017
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu podmienok použitia dotácie
zmluvy č.. 16-331-03209 o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU na realizáciu projektu
s názvom Listy matke. Knižné vydanie korešpondencie skladateľa Jána Cikkera. od žiadateľa
Nadácia Jána Cikkera tak, ako sa uvádza v predmetnej žiadosti doručenej do Kancelárie
Fondu na podporu umenia dňa 30.5.2017, ktorá je prílohou k tomuto uzneseniu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Pani Z. Jaurová sa ospravedlnila, nebude môcť byť prítomná na ďalšom pokračovaní rokovania rady
fondu.
b) Riaditeľ fondu informoval členov rady fondu o liste audítora vedeniu Fondu na podporu
umenia a jeho odporúčaniach na základe výsledku auditu. Predseda rady fondu požiadal
riaditeľa fondu, aby začiatkom septembra predstavil pripravené návrhy vnútorných predpisov
na základe odporúčaní audítora.
Uznesenie č. 59c)/2017
Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie list a odporúčania audítora adresované
vedeniu Fondu na podporu umenia.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
c) Ďalšou diskutovanou témou bolo navýšenie alokovaných finančných prostriedkov pre
podprogramy Výzvy č. 7/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na
podporu umenia. Riaditeľ fondu vysvetlil, že vzhľadom na neprerozdelené finančné
prostriedky z predchádzajúcich výziev je možné čiastky navýšiť. Navrhované sumy na
prerozdelenie po navýšení:
5.2.2 Akvizícia múzeí
- 200 000,- EUR
5.3.2 Akvizícia galérií
- 200 000,- EUR
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5.4 Ochrana zbierkových fondov

- 550 000,- EUR

Uznesenie č. 59d)/2017
Rada Fondu na podporu umenia schválila navýšenie alokovanej sumy pre Výzvu č. 7/2017 na
predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia nasledovne:
- 5.2.2 Akvizícia múzeí
- 200 000,- EUR
- 5.3.2 Akvizícia galérií
- 200 000,- EUR
- 5.4 Ochrana zbierkových fondov
- 550 000,- EUR
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
d) Rada fondu sa zaoberala odbornou komisiou fondu pre hodnotenie žiadostí o zápis do
Evidencie profesionálnych umelcov. Riaditeľ fondu informoval radu fondu o tom, že za prvý
polrok 2017 bolo do kancelárie fondu doručených iba 7 žiadostí o zápis do evidencie. Na
základe čoho sa rada fondu rozhodla stanoviť adekvátnu výšku odmeny pre členov odbornej
komisii fondu v sume 30,- EUR. Následne zvolili a vyžrebovali členov odbornej komisie pre
oblasti, v rámci ktorých sú aj žiadosti o zápis, t. j. výtvarné umenie, tanečné umenie,
literatúra a hudobné umenie.
Výsledky hlasovania boli zapísané do hárku, ktorý podpísal riaditeľ fondu a predseda rady
fondu.
Uznesenie č. 59e)/2017
Rada Fondu na podporu umenia zvolila členov odbornej komisie pre hodnotenie žiadostí
o zápis do Evidencie profesionálnych umelcov. Zoznam zvolených členov odbornej komisie je
uvedený v prílohe k uzneseniu. Zároveň Rada Fondu na podporu umenia stanovila odmenu
pre členov Odbornej komisie Fondu na podporu umenia vo výške 30,- EUR.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
e) Riaditeľ fondu ďalej informoval členov rady fondu o uzavretých dodatkoch o zmene
podmienok realizácie projektov podporených z Fondu na podporu umenia. Zoznam dodatkov
bol predložený rade fondu k nahliadnutiu.
Uznesenie č. 59f)/2017
Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie informáciu o zmene realizácie projektov
pre žiadosti, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
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f)

Na záver stretnutia informoval riaditeľ fondu radu fondu o novom mechanizme pri vydávaní
potvrdení o exekúciách, ktoré sú žiadatelia povinní predložiť v súlade s § 22 ods. 6 zákona č.
284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia o zmene, ktoré im má vydať príslušný súd. Tieto
potvrdenia však už vydáva len Centrálny register exekúcií, čím vzniká, na základe právneho
stanoviska, ktoré si dal riaditeľ vypracovať, legislatívna a aplikačná nejednotnosť, na ktorú
riaditeľ fondu upozorní Ministerstvo kultúry. Zmena bude zapracovaná do vnútorného
predpisu Zásady poskytovania finančných prostriedkov z FPU.

Výjazdové pracovné stretnutie Rady Fondu na podporu umenia sa uskutoční v dňoch 22. – 24.6.2017
Termín 10. rokovania Rady Fondu na podporu umenia bol stanovený na 27.6.2017 o 15.30 hod.
V Bratislave, dňa 2.6.2017
Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová
Zápis overila: Zora Rusinová

prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
predseda Rady Fondu na podporu umenia
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