Zápis z 11. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 31.8.2017 o 15.00 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA, III. posch., č. dv.: 330
Prítomní: Michalovič Peter, Megová Zuzana, Čierniková Irina, Miklovičová Anna, Jaurová Zora,
Rusinová Zora, Halvoník Alexander, Lukáčová Alžbeta, Kovalčik Jozef, Kubušová Lenka.
Program:
1. Schválenie programu.
2. Informácia o hlasovaniach per rollam – predkladá riaditeľ FPU.
3. Prerokovanie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2018 – predkladá riaditeľ FPU.
4. Schvaľovanie vnútorných predpisov FPU – predkladá riaditeľ FPU.
5. Informácia o činnosti kancelárie od 28.6.2017 do 31.8.2017.
6. Rôzne.
Predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 11. rokovanie, zo začiatku
zasadnutia ospravedlnil p. A. Miklovičovú, z celého zasadnutia ospravedlnil p. S. Stasselovú a za
overovateľku zápisu navrhol p. I. Čiernikovú.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila p. I. Čiernikovú za overovateľku zápisu z 11. 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. Riaditeľ
fondu požiadal o vynechanie bodu č. 4 Schvaľovanie vnútorných predpisov. Príprava vnútorných
predpisov je časovo náročná a jednotlivé vnútorné predpisy úzko na seba nadväzujú, preto budú na
schválenie predložené dodatočne. Členovia rady fondu hlasovali za schválenie upraveného návrhu
programu 11. rokovania.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 11. rokovania rady fondu.
K bodu č. 2:
Riaditeľ fondu informoval radu fondu o výsledkoch hlasovania per rollam:
- z 10.8.2017 vo veci schválenia žiadosti o zmenu použitia dotácie zmluvy o poskytnutí
finančných prostriedkov č. 17-144-00775 s názvom Účasť na 50. svetovom kongrese AICA
International v Paríži.
Uznesenie č. 69/2017:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu podmienok použitia dotácie zmluvy č.
17-144-00775 s názvom Účasť na 50. svetovom kongrese AICA International v Paríži tak, ako je to
uvedené v predmetnej žiadosti doručenej do Kancelárie Fondu na podporu umenia dňa 13.7.2017,
ktorá je prílohou k tomuto uzneseniu.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Megová Z.)
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Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.
-

z 16.8.2017 vo veci schválenia žiadosti o zmenu použitia štipendia zmluvy o poskytnutí
finančných prostriedkov č. 16-153-04160 s názvom Günter Grass – Plechový bubienok

Uznesenie č. 70/2017:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu podmienok použitia štipendia zmluvy
č. 16-153-04160 s názvom Günter Grass – Plechový bubienok tak, ako je to uvedené v predmetnej
žiadosti doručenej do Kancelárie Fondu na podporu umenia dňa 28.7.2017, ktorá je prílohou k
tomuto uzneseniu.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.
Pani A. Miklovičová sa ospravedlnila za meškanie a pripojila sa k ostatným členom rady fondu.
K bodu č. 3:
Hlavným bodom zasadnutia bolo prerokovanie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2018. Postupne sa
členovia rady fondu zamerali na jednotlivé programy podpornej činnosti, zvlášť sa venovali
nastaveniu podmienok poskytovania štipendií a na rad prišlo aj prerokovanie priorít podpornej
činnosti.
Vzhľadom na rozsiahlosť dokumentu sa členovia rady fondu dohodli na opätovnom preštudovaní
predmetných oblastí podpornej činnosti a prípadné pripomienky pošlú elektronicky do utorka
5.9.2017.
K bodu č. 5:
Riaditeľ fondu podal rade fondu správu o činnosti kancelárie fondu:
- v júni 2017 sa uskutočnil interný workshop, na ktorom mali zamestnanci kancelárie fondu
možnosť zhodnotiť minulý rok podpornej činnosť a zároveň sa zamerať na nastavenie nového
roka,
- aktívne prebiehala práca na príprave dokumentu Štruktúra podpornej činnosti na rok 2018,
- do kancelárie fondu bola prijatá nová pracovníčka na pozíciu finančnej a HR manažérky ako
náhrada počas materskej dovolenky.
Uznesenie č. 71/2017:
Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie správu o činnosti kancelárie Fondu na podporu
umenia od 28.6.2017 do 31.8.2017.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 6:
V rámci bodu rôzne sa rada fondu venovala žiadosti p. Milana Kolenu, predsedu a umeleckého
riaditeľa Únie speváckych zborov Slovenska, o zaradenie podpory zborového spevu medzi priority
podpornej činnosti fondu. Vychádzajúc zo skutočnosti, že Únia speváckych zborov vyhlásila rok 2018
za rok zborového spevu z dôvodu, že zborový spev na Slovensku má už nejaké obdobie klesajúcu
tendenciu. Po diskusii sa členovia rady fondu zhodli, že daná priorita bude určená pre program
neprofesionálneho umenia.
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Uznesenie č. 72/2017:
Rada Fondu na podporu umenia schválila, ako prioritu na rok 2018 pre program zameraný na oblasť
neprofesionálneho umenia, podporu projektov, ktorých cieľom bude rozvoj zborového spevu na
Slovensku.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

Termín 12. rokovania rady fondu sa stanovil na 7.9.2017 o 13.00 hod. v sídle fondu.
V Bratislave, dňa 4.9.2017
Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová
Zápis overila: Irina Čierniková

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

Strana 3 z 3

