,
Zápis z 9. rokovania Rady Fondu na podporu umenia

Dátum a hodina: dňa 16.5.2018 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, Halvoník Alexander, Čierniková Irina, Miklovičová
Anna, Rusinová Zora, Roman Brat, Kovalčik Jozef, Kňazeová Petra, Malíček Juraj, Boroš Rudolf,
Ondrejička Erik, Taranenková Ivana, Obuch Peter, Feglová Viera, Šoltys Vladislav, Ferko Marián

Program:
1. Schválenie programu.
2. Informácia o podporených žiadostiach vo Výzve č. 7/2018 a 8/2018 na predkladanie
žiadostí o finančné prostriedky.
3. Menovanie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia, ktorým skončilo funkčné obdobie – predkladá riaditeľ FPU.
4. Schválenie vnútorných predpisov – predkladá riaditeľ FPU.
5. Informácia o činnosti kancelárie FPU od 19.4.2018 do 16.5.2018.
6. Rôzne.
Predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 9. rokovanie, z celého rokovania ospravedlnil p. A. Lukáčovú, zo začiatku zasadnutia ospravedlnil p. A. Miklovičovú, za overovateľa zápisu navrhol p. A. Halvoníka a privítal nového člena Rady fondu na podporu umenia p. Romana Brata, ktorý bol do funkcie vymenovaný 1. mája 2018. Pani S. Štasselová sa rokovania nezúčastnila.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila p. A. Halvoníka za overovateľa 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
a zároveň požiadal, aby v rámci bodu 1 bolo súčasťou rokovania aj schválenie navrhovanej
novej kandidátky asistentky rady Mgr. Petry Kňazeovej namiesto Mgr. Lenky Šarlákovej. Ďalšia
zmena programu sa týkala bodu č. 3. Menovanie členov odborných komisií Fondu na podporu
umenia, ktorým skončilo funkčné obdobie sa presunulo na najbližšie zasadnutie a v programe
bolo nahradené navýšením alokovaných prostriedkov pre jednotlivé podprogamy vo Výzve č.
9/2108.
Členovia rady fondu súhlasili s návrhom upraveného programu a zahlasovali za schválenie návrhu programu 9. rokovania.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 9. rokovania rady fondu.
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Rada fondu súhlasí s návrhom novej kandidátky asistentky Rady fondu na podporu umenia.
Uznesenie č. 76/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schválila navrhovanú kandidátku Mgr. Petru Kňazeovú, aby
vo funkcií asistentky zabezpečovala administratívnu, organizačnú, technickú činnosť rady a zúčastňovala sa na zasadnutiach rady.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Pani Miklovičová sa ospravedlnila za meškanie a pridala sa k rokovaniu.
K bodu č. 2
Predseda odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) p. Malíček Juraj informoval členov rady fondu o výsledkoch zasadnutí odborných komisií Výzvy č.
7/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len
„výzva“), konkrétne pre Program 3.5 – Literatúra: výskum a vzdelávanie a 3.6 – Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity. Výsledky hodnotenia danej odbornej komisie sú spracované podľa jednotlivých podprogramov 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.
• Odborná komisia v zložení Vallová Miroslava, Mistrík Miloš, Feglová Viera, Malíček Juraj a Flašková Elena.
• Výsledky hodnotenia:
- V Podprograme 3.5.1 – Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – literatúra bolo podporených 21 žiadostí (dotácie - 16, štipendiá – 5). (Žiadaná suma
pre úplné žiadosti bola 154 902,- EUR).
- V Podprograme 3.5.2 – Vzdelávacie aktivity - literatúra bolo podporených 14
žiadostí. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 261 881,- EUR).
- V Podprograme 3.6.1 – Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská
činnosť bolo podporených 16 žiadostí (dotácie- 10, štipendiá – 6). (Žiadaná
suma pre úplné žiadosti bola 163 922,- EUR).
- V Podprograme 3.6.2 – Medziodborové vzdelávacie aktivity bolo podporených
17 žiadostí. Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 400 235,- EUR).
V danej výzve boli pre podprogramy 3.5.1, 3.5.2 a 3.6.1,3.6.2 vyčlenené finančné prostriedky
spolu vo výške 300 000,- EUR.
Pán Malíček upozornil, že pri žiadostiach na výskum, by mali žiadatelia opísať súčasný stav
skúmanej problematiky, či skúmaného javu.
Ďalej informoval predseda odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné
komisie“) p. Boroš Rudolf členov rady fondu o výsledkoch zasadnutí odborných komisií Výzvy
č. 7/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej
len „výzva“), konkrétne pre Podprogram 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov.
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Výsledky hodnotenia danej odbornej komisie sú spracované podľa jednotlivých podprogramov 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.
• Odborná komisia v zložení Balužinský Jozef, Boroš Rudolf, Büngerová Vladimíra, Jamrichová Andrea, Lenhart Jozef, Letenayová Zdenka a Maráky Peter.
• Výsledky hodnotenia:
- V Podprograme 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov bolo podporených 48 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 250 000,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 583 023,- EUR).
- V Podprograme 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov bolo podporených 36 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 272 523,- EUR. (Žiadaná suma
pre úplné žiadosti bola 702 461,- EUR).
Následne podal správu o zasadnutí odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len
„odborné komisie“) predseda p. Ondrejička Erik. Informoval členov rady fondu o výsledkoch
zasadnutí odborných komisií Mimoriadnej výzvy č. 2 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len „výzva“), konkrétne pre Podprogram 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov. Výsledky hodnotenia danej odbornej komisie sú
spracované podľa jednotlivých podprogramov 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.
• Odborná komisia v zložení Bančej Marián, Klepoch Majdáková Diana, Koňariková Katarína, Korec Juraj, Ondrejička Erik.
• Výsledky hodnotenia:
- V Podprograme 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov bolo podporených 6 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 90 000,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 206 579,- EUR).
Predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia p. Taranenková Ivana informovala
členov rady fondu o výsledkoch zasadnutí odborných komisií Výzvy č. 8/2018 na predkladanie
žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia, konkrétne pre Podprogram 1.5.2
- Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry. Výsledky hodnotenia danej
odbornej komisie sú spracované podľa jednotlivých podprogramov 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.
• Odborná komisia v zložení Marián Bančej, Marek Debnár, Andrea Makýšová Volárová,
Beáta Panáková, Ivana Taranenková.
• Výsledky hodnotenia:
- V Podprograme 1.5.2 - Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry - dotácie bolo podporených 130 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 367 700,00 EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 959
985,00 EUR).
- V Podprograme 1.5.2 - Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry – štipendium bolo podporených 25 žiadostí s navrhovanou výškou
finančnej podpory 140 448,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 404
016,- EUR).
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Predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia p. Taranenková Ivana zároveň informovala členov rady fondu o výsledkoch zasadnutí odborných komisií Výzvy č. 7/2018 na
predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia, konkrétne pre Podprogram 1.5.3 Vydávanie prekladov umeleckej literatúry a 1.5.5 Medzinárodné mobility a
prezentácie – literatúra. Výsledky hodnotenia danej odbornej komisie sú spracované podľa
jednotlivých podprogramov 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.
• Odborná komisia v zložení Jaško Ľubomír, Makýšová Volárová Andrea, Taranenková
Ivana, Jaglová Tatiana, Ondrejička Erik.
• Výsledky hodnotenia:
- V Podprograme 1.5.3 Vydávanie prekladov umeleckej literatúry- dotácie bolo
podporených 108 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 326 190,EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 608 693,- EUR).
- V Podprograme 1.5.3 Vydávanie prekladov umeleckej literatúry- štipendiá
bolo podporených 35 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 153
216,- EUR (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 275 424,- EUR).
- V Podprograme 1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra, výskumné a vzdelávacie aktivity bolo podporených 10 žiadostí s navrhovanou
výškou finančnej podpory 43 500,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola
109 010,- EUR).
Následne predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia p. Trnovská Katarína informovala členov rady fondu o výsledkoch zasadnutí odborných komisií Výzvy č. 8/2018 na
predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia, konkrétne pre Podprogram 1.4.2 Tvorba a realizácia diel - dizajn. Výsledky hodnotenia danej odbornej komisie
sú spracované podľa jednotlivých podprogramov 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.
• Odborná komisia v zložení Alexy Elena, Hubová Katarína, Rozbora Richard, Šidlíková
Zuzana, Trnovská Katarína.
• Výsledky hodnotenia:
- V Podprograme 1.4.2 Tvorba a realizácia diel - dizajn bolo podporených 20
žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 81 168,- EUR. (Žiadaná
suma pre úplné žiadosti bola 195 168,- EUR).

Predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia p. Trnovská Katarína ďalej informovala členov rady fondu o výsledkoch zasadnutí odborných komisií Výzvy č. 8/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia, konkrétne pre Podprogram 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá a 1.4.5 Medzinárodné mobility a
prezentácie – vizuálne umenie. Výsledky hodnotenia danej odbornej komisie sú spracované
podľa jednotlivých podprogramov 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.
Strana 4 z 9

•
•

Odborná komisia v zložení Kenderová Dorota, Kučová Michaela, Mikušová Monika,
Mona Chisa Anetta, Trnovská Katarína.
Výsledky hodnotenia:
- V Podprograme 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá bolo
podporených 74 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 81 168,EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 1 344 288,- EUR).

Predseda odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) p. Peter
Obuch informoval členov rady fondu o výsledkoch zasadnutí odborných komisií Výzvy č.
8/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len
„výzva“), konkrétne pre Program 4 – Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť. Výsledky
hodnotenia danej odbornej komisie sú spracované podľa jednotlivých podprogramov 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.
• Odborná komisia v zložení Oto Gregor, Stanislava Tichá, Zuzana Galková, Ester Juhászová, Agáta Krausová, Petra Krnáčová, Peter Obuch.
• Výsledky hodnotenia:
- V Podprograme 4.2 – Vznik a prezentácia tvorby bolo podporených 96 žiadostí
s navrhovanou výškou finančnej podpory 302 620,- EUR. (Žiadaná suma pre
úplné žiadosti bola 994 293,- EUR).
- V Podprograme 4.3 – Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre boli podporené 3 žiadosti s navrhovanou výškou finančnej podpory
70 000,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 163 320,- EUR).
- V Podprograme 4.6 – Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra
a kultúrno-osvetová činnosť bolo podporených 16 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 75 000,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola
283 501,- EUR).
Predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) p.
Feglová Viera informoval členov rady fondu o výsledkoch zasadnutí odborných komisií Výzvy
č. 8/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej
len „výzva“), konkrétne pre Podprogram 4.1 – Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť. Výsledky hodnotenia danej odbornej komisie sú spracované podľa jednotlivých podprogramov
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.
• Odborná komisia v zložení Viera Feglová, Ester Juhászová, Petra Krnáčová, Stanislava
Tichá, Michal Noga.
• Výsledky hodnotenia:
- V Podprograme 4.1.1 – Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o
tradičnej kultúre bolo podporených 10 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 65 835,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 202 320,EUR).
- V Podprograme 4.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť bolo podporených 11 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 37 240,- EUR.
(Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 144 732,- EUR).
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V Podprograme 4.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť (štipendium) boli podporené 3 žiadosti s navrhovanou výškou finančnej podpory 16
416,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 71 136,- EUR).
V Podprograme 4.1.3 Vzdelávacie aktivity bolo podporených 12 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 36 500,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné
žiadosti bola 141 782,- EUR).

Následne podal správu o zasadnutí odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len
„odborné komisie“) predseda p. Šoltys Vladislav. Informoval členov rady fondu o výsledkoch
zasadnutí odborných komisií Výzvy č. 7/2018na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky
z Fondu na podporu umenia (ďalej len „výzva“), konkrétne pre Program 3 Výskum a vzdelávacie aktivity. Výsledky hodnotenia danej odbornej komisie sú spracované podľa jednotlivých
podprogramov 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.
• Odborná komisia v zložení Hruškovičová Danuša, Knopová Elena, Pukan Miron, Šoltys
Vladislav, Špilák Peter.
• Výsledky hodnotenia:
- V Podprograme 3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo
(štipendium) boli podporené 4 žiadosti s navrhovanou výškou finančnej podpory 21 888,- EUR.
- V Podprograme 3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo
boli podporené 4 žiadosti s navrhovanou výškou finančnej podpory 14 210,EUR.
- V Podprograme 3.1.2 Vzdelávacie aktivity - divadlo bolo podporených 10 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 51 260,- EUR.
- V Podprograme 3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec
(štipendium) bolo podporených 5 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej
podpory 21 888,- EUR.
- V Podprograme 3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec
bolo podporených 0 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 0,EUR.
- V Podprograme 3.2.2 Vzdelávacie aktivity – tanec bolo podporených 11 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 59 576,- EUR.
- V Podprograme 3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba
(štipendium) boli podporené 4 žiadosti s navrhovanou výškou finančnej podpory 30 096,- EUR.
- V Podprograme 3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba
bola podporená 1 žiadosť s navrhovanou výškou finančnej podpory 7 500,EUR.
- V Podprograme 3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba bolo podporených 26 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 145 323,- EUR.
V danej výzve boli pre podprogramy 3.1.1 až 3.3.2 žiadaná finančná podpora pre
úplné žiadosti 1 039 691,- EUR.
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Predseda odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) p. Ferko
Marián informoval členov rady fondu o výsledkoch zasadnutí odborných komisií Výzvy č.
8/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len
„výzva“), konkrétne pre Podprogram 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela. Výsledky hodnotenia danej odbornej komisie sú spracované podľa jednotlivých podprogramov 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.
• Odborná komisia v zložení Barák Pavel, Brojo Maroš, Buday Pavol, Ferko Marián, Nagy
Peter.
• Výsledky hodnotenia:
- V Podprograme 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela bolo podporených 25 žiadostí (7 žiadostí o dotáciu a 18 žiadostí o štipendium) navrhovanou výškou
finančnej podpory 353 217,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 925
772,- EUR).

Uznesenie č. 77/2018:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov fondom v rámci Výzvy č. 7/2018, Výzvy č. 8/2018 a Mimoriadnej výzvy č. 2 na predkladanie žiadostí o
finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia pre Podprogram:
a)
b)

Výzva č. 7/2018:
3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie a 3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity
5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov (5.4.1, 5.4.2)
3 Výskum a vzdelávacie aktivity – divadlo, tanec, hudba (3.1, 3.2, 3.3)
1.5 Literatúra (1.5.3, 1.5.5)
Mimoriadna výzva
Mimoriadna výzva č. 2 – vydávanie a distribúcia tlačených časopisov (2.3.1)

c)
-

Výzva č. 8/2018:
1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry – štipendiá, dotácie
1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn
4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť (4.2, 4.3, 4.6)
1.4 Vizuálne umenie (1.4.1, 1.4.5)
4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť – tradičná kultúra (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3)
1.6.3 Tvorba multimediálne diela

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
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K bodu č. 3:

V rámci tohto bodu sa rada venovala navýšeniu alokovaných prostriedkov pre jednotlivé podprogramy Výzvy č. 9/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky podľa počtu prijatých žiadostí a žiadanej sumy.
- V podprograme 5.1.1 bola navýšená alokovaná suma na 550 000,- EUR.
- V podprograme 5.1.3 bola navýšená alokovaná suma na 800 000,- EUR.
Uznesenie č. 78/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje výšku alokovaných prostriedkov pre Výzvu č. 9/2018
na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia tak, ako je to uvedené v tejto zápisnici.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 4:

Rada Fondu na podporu umenia sa následne venovala schváleniu vnútorných predpisov,
v rámci ktorých riaditeľ predložil členom rady fondu návrh Vnútorného predpisu o zabezpečení
stravovania zamestnancov Fondu na podporu umenia.
Uznesenie č. 79/2018:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh Vnútorného predpisu o zabezpečení stravovania zamestnancov Fondu na podporu umenia v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 5:
Riaditeľ podal rade fondu krátku správu o činnosti kancelárie FPU od 19.4.2018 do 16.5.2018:

- Momentálne prebiehajú zasadnutia odborných komisií fondu pre aktuálne výzvy na
predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu.
- Riaditeľ informoval radu o nadchádzajúcom odbornom sympóziu, ktoré Fond na
podporu umenia zorganizoval v spolupráci s Národným osvetovým centrom.
Konferencia sa uskutoční vo V-klube 25.5. 2018, hlavnou témou bude zber dát v
kultúrnej politike a ich využitie.
Uznesenie č. 80/2018:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie správu o činnosti kancelárie od 19.4.2018
do 16.5.2018.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
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K bodu č. 6:

V rámci bodu rôzne sa rada fondu venovala týmto záležitostiam:
- Listu riaditeľa FPU Výkonnej rade SSPUL vo veci dotácie pridelenej na Revue svetovej
literatúry 2017.
- Sťažnosti p. Pavla Bogacza ml. v súvislosti s nepodporenou žiadosťou „Majstrovské
kurzy svetových virtuózov“ v Podprograme 2.3.2 – Vzdelávacie aktivity hudba. P.
Bogacz požiadal o vystúpenie pred radou, pričom rada jeho žiadosti vyhovela a stanovila termín osobného vypočutia na najbližšie zasadnutie rady.

Termín 10. rokovania sa stanovil na 31.5.2018 o 16.00 hod. v sídle fondu.
V Bratislave dňa 16.5.2018
Zápis vyhotovila: Kňazeová Petra
Zápis overil: Halvoník Alexander

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