Zápis z 13. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 5.9.2018 o 15.00 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA, III. posch., č. dv.: 330
Prítomní: Peter Michalovič, Zuzana Megová, Irina Čierniková, Anna Miklovičová, Zora Rusinová, Alžbeta Lukáčová, Silvia Stasselová, Alexander Halvoník, Roman Brat, Jozef Kovalčik,
Petra Kňazeová
Program:
1. Schválenie programu.
2. Prerokovanie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2019 – predkladá riaditeľ FPU.
3. Schválenie vnútorných predpisov – predkladá riaditeľ FPU.
4. Informácia o činnosti kancelárie od 25.7.2018 do 05.9.2018.
5. Rôzne.
Predseda rady fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 13. rokovanie a za
overovateľku zápisu navrhol p. I. Čierniková.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila p. I. Čierniková za overovateľku zápisu z 13. 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 nemali výhrady, súhlasili s návrhom programu a hlasovali za schválenie
návrhu programu 13. rokovania.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 13. rokovania rady fondu.
K bodu č. 2:
Rada fondu sa venovala prerokovaniu Štruktúry podpornej činnosti na rok 2019. Najväčšou
zmenou prešli štipendiá, ktoré budú rozdelené na dve skupiny – pre začínajúcich umelcov
a pre etablovaných umelcov. Členovia rady detailne prediskutovali jednotlivé oblasti štruktúry
a zároveň sa dohodli, že riaditeľ pripomienky od členov rady zapracuje do najbližšieho zasadnutia.
Uznesenie č. 113/2018:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie pripomienky k Štruktúre podpornej činnosti na rok 2019 a ukladá riaditeľovi povinnosť zapracovať pripomienky do najbližšieho zasadnutia.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
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K bodu č. 3:
Rada fondu sa následne venovala schváleniu vnútorného predpisu Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia, ktorého nové znenie vychádza najmä
z novelizácie zákona č. 284/204 Z. z. o Fonde na podporu umenia.
Uznesenie č. 114/2018:
Rada Fondu na podporu umenia v súlade s § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde
na podporu umenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
schvaľuje vnútorný predpis Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu
umenia v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 4:
Riaditeľ podal rade fondu krátku správu o činnosti kancelárie FPU od 25.7.2018 do 05.9.2018:
- Na základe odporúčania Dozornej komisie bola sťažnosť p. Bogacza opätovne prehodnotená členmi Odbornej komisie. Projekt dosiahol dostatočné množstvo bodov na získanie
finančnej podpory. Odborná komisia navrhla prideliť žiadosti dotáciu vo výške 18 000,- EUR.
- Dňa 30. 8. 2018 bola podpísaná zmluva medzi predstaviteľmi Fondu na podporu umenia
riaditeľom Jozefom Kovalčikom, predsedom rady Petrom Michalovičom a primátorkou
mesta Banská Štiavnica p. Nadeždou Babiakovou.
- Fond na podporu umenia pripravuje spoluprácu s Arts Council Norway, pôjde o projekt bilaterálnej spolupráce.
- Riaditeľ informoval radu o pripravovanej Mimoriadnej výzve č. 3, ktorá bude výlučne zameraná na prezentáciu slovenskej hudobnej scény na európskom showcase festivale Eurosonic Noorderslang.
- Riaditeľ ďalej informoval radu o budúcej finančnej podpore z Ministerstva kultúry, ktorá
bude zameraná na podporu tvorby a nákupu krojov a obnovu skanzenov.
Medzitým sa p. Stasselová pridala k rokovaniu a ospravedlnila sa za meškanie.
Uznesenie č. 115/2018:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie správu o činnosti kancelárie od 25.7.2018
do 05.9.2018
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
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K bodu č. 5:
V rámci bodu rôzne sa rada fondu venovala týmto záležitostiam:
-

Žiadosť o zmenu podmienok použitia finančných prostriedkov zmluvy č. 18-35103171 od žiadateľa Culture Positive s.r.o., v zastúpení Adama Šebestu o zmenu výstupu projektu, dvojjazyčnej publikácie. Na základe odporúčania podľa Uznesenia
103/2018 zo dňa 26. 6. 2018, v ktorom rada navrhla žiadateľovi doplniť a rozšíriť popis výstupov k publikácií, žiadateľ opätovne požaduje zmenu podmienok v dotácii.

Uznesenie č. 116/2018:
Rada fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu podmienok dotácie č. 18-35103171 v znení, v akom je priložená k tomuto uzneseniu.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
-

Problémové záväzné výstupy v projekte č. 16-230-00008 od prijímateľa Regent, s.r.o.
– časopis Zips, zistené po kontrole vecného a finančného vyúčtovania.

Uznesenie č. 117/2018:
Rada Fondu na podporu umenia ukladá povinnosť žiadateľovi vrátiť 50 % z pridelenej finančnej dotácie, nakoľko nesplnil v požadovanom rozsahu výstupy projektu stanovené v zmluve
uzavretej medzi ním a Fondom na podporu umenia.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
P. Roman Brat sa zdržal hlasovania.
-

P. Lukáčová informovala radu o vzniku Slovenskej národnej sekcie CIOFF, ktorá môže
byť platformou pre spoluprácu s fondom.

Termín 14. rokovania: 13. septembra 2018 o 15.30h.
V Bratislave dňa 05. 09. 2018
Zápis vyhotovila: Petra Kňazeová
Zápis overila: Irina Čierniková
prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
predseda Rady Fondu na podporu umenia
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