Zápis zo 15. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 06.11.2019 o 15.00 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA, III. posch., č. dv.: 330
Prítomní: Roman Brat, Alexander Halvoník, Alžbeta Lukáčová, Anna Miklovičová, Igor Piačka, Jozef Švolík, Silvia Stasselová, Jozef Kovalčik, Petra Kňazeová, Trnovská Katarína.

Program:
1. Schválenie programu.
2. Informácia o podporených žiadostiach vo Výzve č. 10/2019 na predkladanie žiadostí o finančné
prostriedky.
3. Menovanie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia – predkladá riaditeľ FPU.
4. Voľba členov odborných komisií Výzvy č. 2/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky Fondu na podporu umenia – predkladá riaditeľ FPU.
5. Schválenie Výzvy č. 4/2020 a Výzvy č. 5/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky
– predkladá riaditeľ FPU.
6. Dodatok č. 3 č. MK-179/2019/M ku zmluve č. MK-96/2018/M zo dňa 18. decembra 2018 medzi Ministerstvom kultúry SR a Fondom na podporu umenia.
7. Žiadosti o zmenu použitia finančných prostriedkov fondu – predkladá riaditeľ FPU.
8. Informácia o činnosti kancelárie od 24.10.2019 do 06.11.2019.
9. Rôzne.
Silvia Stasselová, predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvorila 15.
rokovanie rady a za overovateľku zápisu navrhla Alžbetu Lukáčovú. Z celého rokovania ospravedlnila
Petra Michaloviča a Irinu Čiernikovú.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila Alžbetu Lukáčovú za overovateľku zápisu z 15. rokovania rady fondu.

K bodu č. 1:
Pred rokovaním dostali členovia rady fondu elektronickou poštou predmetný materiál. Do pôvodného
programu bol pridaný bod 2 Informácia o podporených žiadostiach vo Výzve č. 10/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky, odstránený bod 6 Schválenie vnútorných predpisov. Predsedníčka
rady fondu vyzvala prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Podpredseda Rady Fondu na podporu umenia Jozef Švolík navrhol aby bol program doplnení o bod programu venujúci sa Dodatoku č. 3 č. MK-179/2019/M ku zmluve č. MK-96/2018/M zo dňa 18. decembra
2018 medzi Ministerstvom kultúry SR a Fondom na podporu umenia na poradové miesto 6 programu.
Členovia rady fondu súhlasili s návrhom upraveného programu a zhodne odhlasovali schválenie návrhu
programu 15. rokovania.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 15. rokovania rady fondu.

K bodu č. 2:
Predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) informovala
členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy č. 10/2019 na predkladanie žiadostí
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o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len „výzva “), konkrétne pre Podprogram –
6.2 Mesto kultúry 2020 – iné subjekty. Predsedníčka zároveň informovala o problematike inovatívnosti v niektorých projektoch. Niektoré podujatia sa totiž uskutočnili už minulý rok v Banskej Štiavnici
práve v rámci projektu Mesto kultúry 2019. Ako jednu z možností riešenia navrhla zavedenie odporúčania konzultácií projektov žiadateľov s hlavným dramaturgom mesta. Táto podmienka by mohla byť
uvedená už priamo vo výzve. Výsledky hodnotenia danej odbornej komisie sú spracované podľa jednotlivých podprogramov v dokumentoch Rozhodnutia riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov, ktoré kancelária fondu zverejňuje na svojom webovom sídle.
• Odborná komisia v zložení: Katarína Trnovská, Katarína Vošková (zo zdravotných dôvodov sa
nezúčastnila), Michal Hladký, Zora Jaurová, Ján Korecký, Rastislav Marko, Pavel Strážay.
• Výsledky hodnotenia:
- V rámci Podprogramu 6.2 - Mesto kultúry 2020 – iné subjekty, odborná komisia odporúča v
súlade so znením Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2019
podporiť 15 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 120 752,- €. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 185 293,- EUR.
Uznesenie č. 209/2019:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov fondom v rámci Výzvy č. 10/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu
umenia pre podprogram: 6.2 Mesto kultúry 2020 – iné subjekty.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 3:
V tomto bode sa rada fondu venovala návrhom riaditeľa na členov odborných komisií Fondu na podporu umenia, ktoré riaditeľovi navrhli právnické osoby, vykonávajúce činnosť v oblasti umenia, kultúry
alebo v oblasti kreatívneho priemyslu. Navrhovanými boli členovia s končiacim 2-ročným funkčným
obdobím, ktorým rada opätovným vymenovaním môže predĺžiť členstvo v odbornej komisii o ďalšie
funkčné obdobie. Členovia rady si preštudovali návrhy riaditeľa na členov odborných komisií Fondu na
podporu umenia a o návrhoch jednotlivo hlasovali. Výsledky hlasovania boli zaznamenané v sumarizačnom hlasovacom hárku, ktorý je prílohou k tejto zápisnici.

K bodu č. 4:
Rada fondu zvolila členov odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí vo Výzve
č. 2/2020 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 náhradníkov. Výsledky boli zaznamenané v hlasovacích hárkoch, ktoré sú
prílohou k tejto zápisnici.

K bodu č. 5:
V tomto bode programu sa rada venovala schváleniu Výzvy č. 4/2020 a Výzvy č. 5/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky.
Uznesenie č. 210/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje znenie Výzvy č. 4/2020 na predkladanie žiadostí o finančné
prostriedky z Fondu na podporu umenia v znení predloženom na rokovaní rady.
Za: 7
Proti: 0
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Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Uznesenie č. 211/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje znenie Výzvy č. 5/2020 na predkladanie žiadostí o finančné
prostriedky z Fondu na podporu umenia v znení predloženom na rokovaní rady.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 6:
Riaditeľ členov rady informoval, že dňa 23.09.2019 mu bol zo strany Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“) doručený návrhu Dodatku č. 3 č. MK-179/2019/M ku zmluve č. MK96/2018/M zo dňa 18. decembra 2018 (ďalej len „dodatok“), ktorým ministerstvo navrhuje upraviť
výšku poslednej splátky na sumu 1,5 milióna eur s navrhovanou splatnosťou 20.06.2019, pričom pôvodná výška splátky predstavovala sumu 2,5 milióna eur. Suma 1 milión eur mala byť použitá na komplexnú infraštruktúru knižníc. Riaditeľ opätovne zdôraznil, že sa obáva, že takýto postup môže byť
v rozpore s platnými zákonmi a upozornil členov Rady FPU na kolektívnu vinu, v prípade porušenia
platných zákonov. Oslovil preto aj Ministerstvo financií SR, aby na vec poskytlo stanovisko. Bez jeho
stanoviska nie je možné vyhodnotiť a posúdiť správnosť konania. Riaditeľ zároveň uviedol, že ako získa
stanovisko z Ministerstva financií SR, zvolá dozornú komisiu a následne aj radu fondu na mimoriadne
zasadnutie Rady FPU, aby čo najskôr spoločne rozhodli o tejto záležitosti.
Uznesenie č. 212/2019
Rada Fondu na podporu umenia sa oboznámila s problematikou návrhu Dodatku č. 3 č. MK179/2019/M ku zmluve č. MK-96/2018/M zo dňa 18. decembra 2018 medzi Ministerstvom kultúry SR
a Fondom na podporu umenia., a vyjadrila súhlas s návrhom riaditeľa, aby sa rada touto problematikou
zaoberala až po získaní záväzného stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1 – Jozef Švolík.
Uznesenie bolo prijaté.

K bodu č. 7:
V tomto bode sa rada venovala prijatým žiadostiam o zmenu použitia finančných prostriedkov od žiadateľov a prijímateľov fondu:
a. Žiadosť o posun termínu realizácie a predloženia finančného vyúčtovania a vecného
vyhodnotenia mimo obdobie stanovené v podmienkach pre príslušný podprogram
v projekte č. 18-153-03185 – Anna Szabó T. : Törésteszt (Pokus-Omyl, pracovný názov), výška finančnej podpory 4 000 EUR, od prijímateľa – Vydavatel'stvo Zelený kocúr s.r.o.
Popis problematiky: Prijímateľ podpory zaslal FPU žiadosť o posun termínu realizácie a predloženia finančného vyúčtovania a vecného vyhodnotenia projektu na
15.5.2020. Tento termín bol už raz posunutý rozhodnutím rady. Posunutý termín

Strana 3 z 7

realizácie bol do 31.11.2019 a predloženie finančného vyúčtovania a vecného vyhodnotenia do 31.12.2019. Vydavateľstvo uvádza, že sa pôvodná prekladateľka
zo závažných rodinných dôvodov nemohla v dohodnutom čase venovať prekladu.
Uznesenie č. 213/2019
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o posun termínu realizácie a
predloženie finančného vyúčtovania a vecného vyhodnotenia do 31.3.2020 pre
projekt č. 18-153-03185 – Anna Szabó T. : Törésteszt (Pokus-Omyl, pracovný
názov), výška finančnej podpory 4 000 EUR, od prijímateľa – Vydavatel'stvo Zelený kocúr s.r.o.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
b. Žiadosť o akceptáciu posunov vo vydávaní čísel časopisu oproti záväzným výstupom v
zmluve č. 17-231-00131 – Vertigo – časopis o poézií a básnikoch, výška finančnej podpory 18 000 EUR, od prijímateľa – FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania.
Popis problematiky: Podľa zmluvy mali vyjsť jednotlivé čísla časopisu nasledovne:
Vertigo 1/2017: 30. marec 2017, Vertigo 2/2017: 30. jún 2017, Vertigo 3/2017:
30. september 2017, Vertigo 4/2017: 30. december 2017, Vertigo - špeciál: 30.
december 2017.
V skutočnosti vyšli nasledovne: Vertigo 1/2017: máj 2017, Vertigo 2/2017: september 2017, Vertigo 3/2017: november 2017, Vertigo 4/2017: december 2017,
Vertigo – zimný špeciál: december 2017. Zdôvodnenie prijímateľa podpory: „Z
piatich čísel časopisu, číslo 2 a číslo 3 vyšli s omeškaním. Dôvodom nedodržania
termínov boli oneskorené doručenia článkov autorov. Keďže časopisy majú
presne určenú dramaturgiu, aby bol dosiahnutý maximálny čitateľský efekt. Ako
redakcia, sme museli pristúpiť k úprave dramaturgie obsahu, resp. počkať, kým
články neboli doručené a autorizované. Aj napriek najväčšiemu úsiliu redaktorov,
nedá sa vždy stopercentne dosiahnuť, aby dohodnuté články boli v patričnej kvalite a načas.“ Prijímateľ podpory však problematickú situáciu kvôli oneskoreniu
prostriedkov nijako nekomunikoval.
Uznesenie č. 214/2019
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o akceptáciu posunov vo vydávaní čísel časopisu oproti záväzným výstupom v zmluve č. 17-231-00131 –
Vertigo – časopis o poézií a básnikoch, výška finančnej podpory 18 000 EUR, od
prijímateľa – FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
c. Žiadosť o akceptáciu posunov vo vydávaní čísel časopisu oproti záväzným výstupom
v zmluve č. 16-230-00189 – Projekt, slovenská architektonická revue, výška finančnej podpory 35 000 EUR, od prijímateľa – Spolok architektov Slovenska.
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Popis problematiky: Podľa zmluvy mali vyjsť jednotlivé čísla časopisu nasledovne:
č. 1/2016 – 31.5.2016, č. 2/2016 – 29.7.2016, č. 3/4 2016 – 30.9.2016, č. 5/2016
– 31.10.2016, č. 6/2016 – 15.12.2016. V skutočnosti vyšli nasledovne:
č. 1 – 31.5.2016, č. 2 – 29.7.2016, č. 3/4 – 14.11.2016, č. 5 -1.12.2016, č. 6 –
15.12.2016, teda čísla 3/4 a 5 vyšli s dvojmesačným oneskorením. Zdôvodnenie
prijímateľa podpory: „Čísla 3/4 a 5 vyšli s miernym oneskorením, nakoľko sa nám
nepodarilo získať príspevky od jednotlivých autorov v dohodnutom čase.“
Uznesenie č. 215/2019
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o akceptáciu posunov vo vydávaní čísel časopisu oproti záväzným výstupom v zmluve č. 16-230-00189 –
Projekt, slovenská architektonická revue, výška finančnej podpory 35 000 EUR,
od prijímateľa – Spolok architektov Slovenska.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
d. Žiadosť o akceptáciu posunov vo vydávaní čísel časopisu oproti záväzným výstupom
v zmluve č. 17-231-00182 – Profil súčasného výtvarného umenia, výška finančnej
podpory 28 500 EUR, od prijímateľa – Kruh súčasného umenia PROFIL.
Popis problematiky: Podľa zmluvy mali vyjsť jednotlivé čísla časopisu nasledovne:
marec – jún – september – december 2017. V skutočnosti vyšli nasledovne: č. 1:
30.4.2017, č. 2: 30.7.2017, č. 3: 30.10.2017, č. 4: 30.12.2017, teda skoro všetky
čísla vyšli s takmer jednomesačným oneskorením. Zdôvodnenie prijímateľa podpory: „ Pridelené prostriedky boli na účet združenia zaslané až 18.5.2017, v dôsledku čoho nebolo možné dodržať avizovanú periodicitu.“
Uznesenie č. 216/2019
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o akceptáciu posunov vo vydávaní čísel časopisu oproti záväzným výstupom v zmluve č. 17-231-00182 –
Profil súčasného výtvarného umenia, výška finančnej podpory 28 500 EUR, od
prijímateľa – Kruh súčasného umenia PROFIL.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
e. Žiadosť o akceptáciu zníženia nákladu časopisu oproti záväzným výstupom v zmluve
č. 17-231-00337 – časopis Adamko, výška finančnej podpory 5 000 EUR, od prijímateľa – ORBIS IN, s.r.o.
Popis problematiky: Podľa zmluvy mal byť náklad na jedno číslo časopisu 25 000
ks. V skutočnosti časopis vychádzal v rôznom náklade v rozmedzí od 18 250 do
22 600 ks. Zdôvodnenie prijímateľa podpory: „Pokles a stagnácia predaja printových médií je celoplošný problém, ktorý postihol aj nás. V čase prípravy projektu
sme plánovali navýšenie nákladu na rok 2017 na 25 000 výtlačkov mesačne. S pomocou dotácie sme chceli investovať viac finančných prostriedkov do podporných
kampaní časopisu, prostredníctvom ktorých sme očakávali aj zvýšenie predaja
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a tým pádom i nákladu. Bohužiaľ sa naše predpoklady nenaplnili a v súlade s optimalizáciou predaja a zníženia remitendy sme boli nútení pristúpiť k úprave nákladu. Remitendu však aj naďalej využívame pri propagácií časopisu a distribuujeme ju na akciách, do nemocníc, detských domov či na iné charitatívne účely.
Sme vďační za podporu FPU, ktorú sme mali možnosť využiť, no pokryla len časť
plánovaných nákladov a jej výška pri danom rozpočte nemala možnosť radikálne
ovplyvniť rozpočet a zabrániť optimalizácii nákladu. Náklad na každý mesiac sa
určuje zvlášť, keďže naši distribuční partneri si každý mesiac žiadajú rozličné počty
kusov, preto náklad od mesiaca k mesiacu mierne variuje.“
Uznesenie č. 217/2019
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o akceptáciu zníženia nákladu časopisu oproti záväzným výstupom v zmluve č. 17-231-00337 – časopis
Adamko, výška finančnej podpory 5 000 EUR, od prijímateľa – ORBIS IN, s.r.o.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 7:
Riaditeľ fondu podal rade fondu správu o činnosti kancelárie od 24.10.2019 do 06.11.2019.
−

Riaditeľ informoval, že sa dňa 24.10.2019 stretol s p. Milanom Cigáňom, riaditeľom odboru
medzinárodnej spolupráce a protokolu Ministerstva kultúry SR, na ktorom bola prediskutovaná spolupráca medzi fondom a MK SR pri realizácii projektu EHMK – SR 2026. Riaditeľ informoval radu, že sa touto problematikou bude priebežne zaoberať.

Uznesenie č. 218/2019:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie správu o činnosti kancelárie od 24.10.2019 do
06.11.2019.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 8:
Člen rady Roman Brat požiadal riaditeľa fondu, aby sa začal zaoberať prípravou zmeny zákona, v ktorom by mohli aj členovia Rady Fondu na podporu umenia priamo navrhovať členov do odborných komisií. Zároveň uviedol, že táto možnosť je umožnená napr. v zákone Audiovizuálneho fondu. Uviedol,
že práve táto zmena by umožnila zmeniť situáciu v prípadoch s nedostatočným počtom členov v odborných komisiách. Riaditeľ v reakcii na túto požiadavku odporúča, aby na túto tému najprv prebehla
odborná diskusia v umeleckej obci.
Členka rady Anna Miklovičová predložila požiadavku, aby mali členovia rady zabezpečené parkovacie
miesta v čase, keď prebieha zasadnutie rady. Riaditeľ vysvetlil, že fond nemôže preplácať parkovné za
parkovanie súkromných motorových vozidiel kohokoľvek, vrátane členov rady. Počet parkovacích
miest pre FPU vo dvore objektu na Cukrovej ul. je v rámci súčasnej platnej nájomnej zmluvy limitovaný.
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Člen rady Igor Piačka oslovil riaditeľa fondu s témou, aby tzv. klasické média v oblasti vizuálneho umenia mali samostatný podprogram. Riaditeľ fondu konštatoval, že nevidí dôvod na vznik samostatného
programu, keďže za oblasť tradičných médií neustále chýbajú odborníci, ktorí by hodnotili projekty aj
pri súčasných nastaveniach.
Harmonogram najbližších rokovaní rady:
Termín 16. rokovania 2019: 11.12.2019 o 15.00 hod.
Termín 1. rokovania 2020: 09.01.2020 o 15.00 hod.
Termín 2. rokovania 2020: 05.02.2020 o 15.00 hod.

Bratislava 06.11.2019
Zápis vyhotovila: Petra Kňazeová
Zápis overila: Alžbeta Lukáčová

Ing. Silvia Stasselová
predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia
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