FPU-136/2016-120
Zápis zo 6. rokovania Rady Fondu na podporu umenia

Dátum a hodina: dňa 30. marca 2016 o 15.30 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, III. posch., č. dv.: 330, Cukrová 14, 811 08 BA
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Schválenie programu.
2. Informácia o podporených projektoch v rámci Výzvy č. 2/2016 na predkladanie
žiadostí o dotáciu z Fondu na podporu umenia – Program 5. Predkladá predsedníčka
odbornej komisie FPU pre Program 5 pre Výzvu č. 2/2016.
3. Informácia o podporených projektoch v rámci Výzvy č. 3/2016 na predkladanie
žiadostí o dotáciu z Fondu na podporu umenia - Podprogram 4.4. Predkladá
predsedníčka odbornej komisie FPU pre Podprogram 4.4 v rámci Výzvy č. 3/2016.
4. Vymenovanie členov Odborných komisií Fondu na podporu umenia pre Podprogramy
1.3, 1.5, 1.6 a 6.1 predložených v rámci Výzvy č. 2, 3 a 4/2016 na predkladanie
návrhov na členov/ky Odborných komisií Fondu na podporu umenia.
5. Žrebovanie a voľba členov Odborných komisií Fondu na podporu umenia pre
hodnotenie žiadostí pre Podprogram 1.1 a 1.2 predložených v rámci Výzvy č. 4/2016
na predkladanie žiadostí o dotáciu z FPU.
6. Prerokovanie parametrov žiadostí o štipendium v rámci Programu 1 – Umenie.
7. Informácia o činnosti kancelárie od 5.3.2016 do 30.3.2016.
8. Rôzne.
Rokovanie otvoril predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „fond“) a za
overovateľa zápisu navrhol p. Z. Jaurovú.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila p. Z. Jaurovú za overovateľku zápisu zo 6. rokovania rady fondu.
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. Členovia rady
nemali k predkladanému programu 6. rokovania žiadne námietky, preto pristúpili k jeho
schváleniu.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh predkladaného programu 6. rokovania.
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K bodu č. 2:
Predsedníčka Odbornej komisie Fondu na podporu umenia (OK FPU) pre Program 5 v rámci
Výzvy č. 2/2016 p. I. Liszkayová oboznámila členov rady o výsledkoch dodatočného
zasadnutia OK FPU pre Program 5 v rámci Výzvy č. 2/2016, ktoré sa konalo dňa 18.3.2016
v sídle fondu. Ozrejmila proces hodnotenia členov OK FPU, priblížila percentuálne zaradenie
projektov v rámci oblastí umenia a kultúry a na záver predniesla návrhy k možnému
zdokonaleniu hodnotiaceho procesu.
Výsledky hodnotenia danej OK FPU sú spracované osobitne pre Podprogram 5.1 –
Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí a 5.2 – Medzinárodné mobility v dokumentoch
Rozhodnutia riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov, ktoré sú prílohou k tejto
zápisnici a zároveň ich kancelária fondu zverejňuje na svojom webovom sídle. Výška
pridelených finančných prostriedkov pre Podprogram 5.1 – Prezentácia umenia a kultúry v
zahraničí bola navýšená o 17 000 EUR oproti stanovenej sume vo výzve. Navýšenie bolo pred
ukončením procesu prideľovania sumy na jednotlivé projekty jednohlasne schválené radou
fondu na návrh riaditeľa fondu.
Uznesenie č. 38:
Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie informáciu o pridelení finančných
prostriedkov fondom v Programe 5 – Medzinárodné aktivity a mobility v rámci Výzvy č.
2/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia.
K bodu č. 3:
Členov rady fondu informovala predsedníčka odbornej komisie fondu pre Podprogram 4.4
v rámci Výzvy č. 3/2016 p. P. Krnáčová o výsledkoch zasadnutia OK PFU pre Podprogram
4.4 v rámci Výzvy č. 3/2016, ktoré sa konalo dňa 17.3.2016. Rada prediskutovala
s predsedníčkou OK dôležité aspekty hodnotenia pre daný podprogram.
Uznesenie č. 39:
Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie informáciu o pridelení finančných
prostriedkov fondom v Podprograme 4.4 – Postupové súťaže a prehliadky záujmovej
umeleckej činnosti v rámci Výzvy č. 3/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky
z Fondu na podporu umenia.
K bodu č. 4:
Na základe zoznamu nominantov na členov/ky odborných komisií Fondu na podporu umenia
pre Podprogramy 1.3, 1.5, 1.6, a 6.1 v rámci Výzvy č. 2, 3 a 4/2016 na predkladanie návrhov
na členov/ky OK FPU, navrhnutých právnickými osobami vykonávajúcimi činnosť v oblasti
umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý bol zaslaný členom rady pred rokovaním,
vymenovala rada fondu členov OK pre dané podprogramy na dva roky.
Členom rady boli rozdané hlasovacie lístky, kde boli uvedené nasledovné informácie: meno
nominanta, oblasť pôsobenia, navrhovateľ – právnická osoba a meno štatutára. Každý člen
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rady svoje rozhodnutie zapísal do hlasovacieho lístka. Po celkovom sčítaní hlasov podpísal
predseda rady spolu s podpredsedníčkou rady zápisnicu s výsledkom hlasovaní, ktorá tvorí
súčasť prílohy k tomuto zápisu.
Uznesenie č. 40:
Rada Fondu na podporu umenia vymenúva do funkcie členov odborných komisií Fondu pre
Podprogramy 1.3 - Hudba, 1.5 - Literatúra, 1.6 – Medziodborové umelecké aktivity a 6.1 –
Knižnice z osôb, ktoré navrhli riaditeľovi právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti
umenia, kultúry alebo v oblasti kreatívneho priemyslu. Zoznam vymenovaných členov
jednotlivých odborných komisií fondu je uvedený v prílohe k uzneseniu.
Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu č. 5:
Ďalším bodom programu bola voľba členov odborných komisií v rámci Výzvy č. 4/2016 na
predkladanie žiadostí o dotáciu z fondu, konkrétne členov odbornej komisie pre Podprogramy
1.1.2 – Prehliadky, festivaly a súťaže (Divadlo) a 1.2.2 – Prehliadky, festivaly, súťaže
a koncerty (Tanec). Najskôr predseda rady vyžreboval troch členov jednotlivo pre obe
komisie. Členovia OK, ktorí boli vyžrebovaní, sa v prípade, že nie sú v konflikte záujmu voči
predkladaným projektom a ak môžu v danom termíne vykonávať funkciu člena odbornej
komisie, stávajú automaticky členmi OK pre hodnotenie projektov vo Výzve č. 4/2016.
Následne predseda rady vyzval členov rady fondu, aby zvolili dve pätiny členov odborných
komisií fondu a dvoch náhradníkov. Výsledky hlasovania sa zapísali do hárku, ktorý podpísal
riaditeľ fondu a predseda rady fondu.
Uznesenie č. 41:
Rada Fondu na podporu umenia zvolila členov Odborných komisií Fondu na podporu umenia
pre hodnotenie žiadostí v rámci Výzvy č. 4/2016 na predkladanie žiadostí o finančné
prostriedky z Fondu na podporu umenia pre Podprogramy 1.1.2 - Prehliadky, festivaly
a súťaže (Divadlo) a 1.2.2 – Prehliadky, festivaly, súťaže a koncerty (Tanec). Zoznam
zvolených členov jednotlivých odborných komisií fondu je uvedený v prílohe k uzneseniu.
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
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K bodu č. 6:
Riaditeľ fondu otvoril diskusiu k prerokovaniu parametrov žiadostí o štipendium v rámci
Programu 1 – Umenie. Nakoľko ide o komplexný program, ktorý zahŕňa hneď niekoľko
oblastí umenia: 1.1 – Divadlo, 1.2 – Tanec, 1.3 – Hudba. 1.4 – Vizuálne umenie, 1.5 –
Literatúra a 1.6 – Medziodborové umelecké aktivity, riaditeľ fondu požiadal členov rady
o písomné návrhy parametrov prihliadnuc na nevyhnutné aspekty jednotlivých
podprogramov. Najdôležitejšie je nastavenie účelov, na ktoré sa bude štipendium poskytovať
a ich definícia. Členovia rady pošlú riaditeľovi fondu v písomnej forme svoje pripomienky,
ktorých výstup bude riaditeľ prezentovať na ďalšom rokovaní rady.
K bodu č. 7:
Riaditeľ fondu informoval radu fondu o činnosti kancelárie v lehote od 5.3.2016 do
30.3.2016:
- Momentálne je otvorená Výzva č. 6/2016 a Výzva č. 7/2016 na predkladanie žiadostí
o finančné prostriedky z fondu.
- Dňa 17.3.2016 sa uskutočnilo v sídle fondu rokovanie odbornej komisie pre Výzvu č.
3/2016 pre Podprogram 4.4 a v dňoch 24.3., 31.3. a 1.4. zasadne OK FPU pre Výzvu
č. 3/2016 pre Podprogram 4.3.
- Informácia o hlasovaniach per rollam z 11.3.2016 vo veci zmeny termínu vyhlásenia
Výzvy č. 8/2016 pre Podprogram 6.1 – Knižnice z 12.3.2016 na 18.3.2016
z technických príčin a z 18.3.2016 vo veci schválenia Výzvy č. 8/2016 pre
Podprogram 6.1 – Knižnice.
Uznesenie č. 36:
Rada Fondu na podporu umenia schválila zmenu termínu vyhlásenia Výzvy č. 8/2016 pre
Podprogram 6.1 – Knižnice z 12.3.2016 na 18.3.2016.
Za: 7 (Anna Miklovičová, Zora Rusinová, Zuzana Komárová, Zora Jaurová, Alexander
Halvoník, Irina Čierniková, Peter Michalovič)
Proti:
Zdržal sa:
Elektronickým hlasovaním boli uznesenia prijaté.
Uznesenie č. 37:
Rada Fondu na podporu umenia schválila návrh Výzvy č. 8/2016 v znení ako je priložené
k tomuto uzneseniu.
Za: 9
Proti:
Zdržal sa:
Elektronickým hlasovaním boli uznesenia prijaté.
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K bodu č. 8:
Na základe skutočností, ktoré vyplynuli zo zasadnutí odborných komisií, sa javí ako
nevyhnutné, aby riaditeľ fondu disponoval právomocou navýšiť výšku alokovaných
finančných prostriedkov určených pre programy a podprogramy v rámci jednotlivých výziev.
Prax ukázala, že dopredu alokovaná suma pre daný program/podprogram nemusí vždy
reflektovať aktuálny počet prijatých, resp. nevyradených žiadostí a je potrebné tomuto faktu
prispôsobiť aj výšku finančných prostriedkov. Z týchto dôvodov sa členovia rady uzniesli na
hornom limite, v rámci ktorého bude môcť riaditeľ navýšiť sumu alokovaných prostriedkov
určených v rámci príslušných výziev.
Uznesenie č. 42:
Rada Fondu na podporu umenia ukladá riaditeľovi fondu v prípade potreby právomoc
navýšiť o 20% celkovú sumu finančných prostriedkov alokovaných pre daný program alebo
podprogram v rámci príslušných výziev.
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
Predseda rady sa ospravedlnil z neúčasti na pokračovaní rokovania a poveril pani
podpredsedníčku Z. Komárovú, aby viedla zvyšok rokovania.
V rámci daného bodu sa rada zaoberala Podprogramom 2.3 – Vydávanie časopisov, nakoľko
neboli vyčerpané všetky finančné prostriedky v rámci Výzvy č. 1/2016. Rada fondu sa po
diskusii rozhodla nepresúvať finančné prostriedky do iných programov, preto je nevyhnutné,
aby bola vypísaná mimoriadna výzva pre uvedený podprogram, ktorú rade predloží riaditeľ
fondu na schválenie per rollam do 7.4. 2016
Uznesenie č. 43:
Rada Fondu na podporu umenia sa uzniesla na vypísaní mimoriadnej výzvy pre Podprogram
2.3 – Vydávanie časopisov, ktorej znenie schváli rada fondu per rollam.
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Na hlasovaní neprítomný p. Michalovič. Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
Z ďalšieho pokračovania zasadnutia sa ospravedlnila p. A. Miklovičová a p. Z. Rusinová.

Strana 5 z 6

Na záver stretnutia požiadal riaditeľ fondu členov rady o prehodnotenie výšky odmeny pre
členov odborných komisií fondu z dôvodu rôzneho počtu prijatých žiadostí o finančné
prostriedky z fondu v rámci jednotlivých výziev a od toho sa odvíjajúcej odlišnej dĺžky
a náročnosti procesu hodnotenia odborných komisií. Členovia rady s predkladaným návrhom
modifikovanej odmeny súhlasili.
Uznesenie č. 44:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje honorovanie jednotlivých členov Odborných
komisií Fondu na podporu umenia v závislosti od počtu žiadostí, ktoré boli po formálnej
kontrole predložené na hodnotenie odborným komisiám nasledovne:
Počet žiadostí
1 - 100
101 – 200
201 - 400
Nad 400

Výška odmeny
200,00 EUR
250,00 EUR
300,00 EUR
400,00 EUR

ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Na hlasovaní neprítomní: p. Michalovič, p. Z. Rusinová a p. A. Miklovičová. Uznesenie bolo
prijaté jednomyseľne.
Nasledujúce 7. rokovanie Rady FPU sa uskutoční dňa 13.4.16 o 14.45 hod.
V Bratislave dňa 4.4.2016
Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová
Zápis overila: Zora Jaurová

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