Zápis z 6. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 03.04.2019 o 15.00 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA, III. posch., č. dv.: 330
Prítomní: Michalovič Peter, Brat Roman, Halvoník Alexander, Miklovičová Anna, Čierniková
Irina, Stasselová Silvia, Švolík Jozef, Kovalčik Jozef, Kňazeová Petra, Šoltys Vladislav.

Program:
1. Schválenie programu.
2. Informácia o podporených žiadostiach vo Výzve č. 6/2019 na predkladanie žiadostí
o finančné prostriedky.
3. Voľba predsedu rady Fondu na podporu umenia.
4. Menovanie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy na
predkladanie návrhov na členov odborných komisií FPU – predkladá riaditeľ FPU.
5. Voľba členov odborných komisií Výzvy č. 8/2019 Fondu na podporu umenia – predkladá riaditeľ FPU.
6. Informácia o činnosti kancelárie od 21.03.2019 do 03.04.2019.
7. Rôzne.
Predseda rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 6. rokovanie a za
overovateľku zápisu navrhol p. Miklovičovú Annu.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila p. Miklovičovú Annu za overovateľku zápisu z 5. 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 súhlasili s návrhom predkladaného programu a zhodne odhlasovali schválenie návrhu programu 6. rokovania.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 6. rokovania rady fondu.
Medzitým prišla p. Stasselová, ospravedlnila sa za meškanie a pridala sa k rokovaniu.

K bodu č. 2:
Predseda odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) p. Šoltys
Vladislav členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy č. 6/2019 na
predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len „výzva “),
konkrétne pre Podprogram 1.2 Tanec. Pán Šoltys informoval členov, že by bolo prínosné, ak
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by súčasťou výstupu pri žiadostiach o mobility bolo i využitie nadobudnutých skúseností formou worshopov, prezentácií, článkov v periodikách a pod.
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 Čaprdová Magdaléna, Cvečková Katarína, Godovič Marek,
Malík Ján, Šoltys Vladislav.
• Výsledky hodnotenia:
- V rámci Podprogramu 1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec (A - štandardné štipendium) odborná komisia odporúča podporiť 8 žiadostí. A v rámci Podprogramu 1.2.1 Tvorba javiskového diela - tanec (B - štipendium) odborná komisia
odporúča podporiť 2 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 35 244,EUR. (Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola spolu 102 420,- EUR).
- V rámci Podprogramu 1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec, odborná
komisia odporúča podporiť 16 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 196
000,- EUR. (Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 323 680, - EUR).
- V rámci Podprogramu 1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec, odborná
komisia odporúča podporiť 9 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 30
000,- EUR. (Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 61 973,- EUR).
Uznesenie č. 72/2019:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov fondom v rámci Výzvy č. 6/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu
na podporu umenia pre podprogram:
- 1.2 Tanec.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 3:
Bola realizovaná tajná voľba na predsedu Rady Fondu na podporu umenia. K tomuto bodu sú
spracované samostatné zápisnice s výsledkami. Rada na 6. rokovaní si po druhom kole zvolila
za predsedníčku rady Silviu Stasselovú, ktorá tak od 20. 04. 2019 nahradí súčasného predsedu
rady Petra Michaloviča.
Uznesenie č. 73/2019:
Rada Fondu na podporu umenia v súlade s § 4 ods. 2 písm. j) zákona č. 284/2014 Z. z. o
Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov berie na vedomie výsledok tajnej voľby predsedu rady, kde na základe výsledkov sa
predsedníčkou rady stala Silvia Stasselová.
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Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 4:
Nasledujúcom bode sa rada fondu venovala prijatým nomináciám na členov odborných komisií a členom odborných komisií Fondu na podporu umenia. Členovia rady fondu si preštudovali
nominácie a prešli k verejnému hlasovaniu. Výsledky hlasovania boli zaznamenané v sumarizačnom hlasovacom hárku, ktorý podpísal riaditeľ fondu a predseda rady fondu.
Uznesenie č. 74/2019:
Rada Fondu na podporu umenia vymenúva z osôb, ktoré navrhli riaditeľovi právnické osoby
vykonávajúce činnosť oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, do funkcie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 5:
Rada fondu sa venovala voľbe členov odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí vo Výzve č. 8/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky. Najskôr bolo
vyžrebované celkové poradie členov jednotlivých odborných komisií fondu. Rada fondu následne zvolila zvyšné dve pätiny členov predmetných odborných komisií a dvoch náhradníkov.
Výsledky hlasovania boli zapísané do hárku, ktorý podpísal riaditeľ fondu a predseda rady fondu.
Uznesenie č. 75/2019:
Rada Fondu na podporu umenia zvolila členov odborných komisií Fondu na podporu umenia
pre hodnotenie žiadostí pre Výzvu č. 8/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky
z fondu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
V rámci tohto bodu riaditeľ fondu predložil členom rady návrh rozdelenia odbornej komisie
pre podprogram 4. Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť do oblastí tradičnej kultúry
a neprofesionálneho umenia. Takéto rozdelenie výrazne uľahčí odbornej komisii posudzovanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia.
Uznesenie č. 76/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje rozdelenie komisie pre podprogram 4. Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť do oblastí tradičnej kultúry a neprofesionálneho umenia
podľa návrhu predloženom na zasadnutí rady.
Za: 8
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 6:
Riaditeľ fondu podal rade fondu krátku správu o činnosti kancelárie od 22.02.2019 do
20.03.2019.
-

Riaditeľ informoval členov rady, že vládny audit vo fonde prebieha i naďalej,
Zároveň prebiehajú zasadnutia odborných komisií k jednotlivým výzvam,
Kanceláriu fondu v súčasnosti plne zamestnáva agenda súvisiaca s Mimoriadnou výzvou č. 1/2019, na základe ktorej fond prijal do podprogramu 4.3 Vznik a prezentácia
tvorby – tradičná kultúra viac ako 1000 registrovaných žiadostí o finančné prostriedky.

Uznesenie č. 77/2019:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie správu o činnosti kancelárie od 21.03.2019
do 03.04.2019.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 7:
V rámci tohto bodu sa rada venovala navýšeniu alokovaných prostriedkov pre podprogram
5.3.2 Akvizícia galérií výzvy č. 6/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky
z 350 000 EUR na 400 000 EUR a pre podprogram 1.5.5 Preklad umeleckej literatúry výzvy č.
6/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky zo 150 000 EUR na 200 000 EUR.
Uznesenie č. 78/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje výšku alokovaných prostriedkov pre podprogram
5.3.2 Akvizícia galérií Výzvy č. 6/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z 350
000 EUR na 400 000 EUR a pre podprogram 1.5.5 Preklad umeleckej literatúry výzvy č.
6/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky zo 150 000 EUR na 200 000 EUR.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
V rámci tohto bodu sa rada fondu venovala aj týmto záležitostiam:
a) Uzatvoreniu zmlúv s externými prekladateľmi v programoch 1.5.5 Preklad umeleckej
literatúry a 1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry, v rámci ktorých kancelária fondu oslovila týchto odborníkov:
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-

Marián Hatala (nemčina)
doc. PhDr. Michal Babiak , CSc. (srbčina, 2 preklady)
Mgr. Judit Görözdi, PhD. (maďarčina)
Ina Martinová (angličtina, 2 preklady)
Stanislav Marček (esperanto)
Miroslav Zumrík (nórčina)

Uznesenie č. 79/2019:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o uzatvorení zmlúv s externými
odborníkmi pre posudky k projektom predloženým v programoch 1.5.5 Preklad umeleckej literatúry a 1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
b) Navýšeniu finančnej odmeny pre členov odbornej komisie za hodnotenie žiadosti v prípade, ak počet hodnotených žiadostí presiahne počtom viac ako 351. (Najvyššia možná
finančná odmena pre členov odborných komisií bola doteraz stanovená na 400,00
EUR). Rada sa zhodla, že odmena pre členov odborných komisií sa bude od počtu 351
navyšovať o 50 Eur za každých 50 žiadostí.
Uznesenie č. 80/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje navýšenie finančnej odmeny pre členov odbornej
komisie za hodnotenie žiadosti v prípade, ak počet hodnotených žiadostí presiahne počtom
viac ako 351, pričom odmena pre členov odborných komisií sa bude od počtu 351 navyšovať
o 50 Eur za každých 50 posudzovaných žiadostí.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Termín 7. rokovania 2019: 17. apríla 2019 o 15.00 hod.
Termín 8. rokovania 2019: 30. apríla 2019 o 15.00 hod.
Termín 9. rokovanie 2019: 15. mája 2019 o 13.00 hod. (čas je predbežný)
V Bratislave dňa 03. 04. 2019
Zápis vyhotovila: Petra Kňazeová
Zápis overila: Miklovičová Anna

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