Zápis z 8. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 30.04.2019 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, Peter Michalovič, Anna Miklovičová, Igor Piačka,
Silvia Stasselová, Jozef Švolík, Jozef Kovalčik, Petra Kňazeová.

Program:
1. Schválenie programu.
2. Otváranie obálok k prihláškam kandidátov na funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia.
3. Informácia o činnosti kancelárie od 18.04.2019 do 30.04.2019.
4. Rôzne.
Predsedníčka rady Fondu na podporu umenia pani Silvia Stasselová (ďalej len „rada fondu“)
otvorila 8. rokovanie a za overovateľa zápisu navrhla pána Petra Michaloviča, z celého rokovania ospravedlnila pani Alžbetu Lukáčovú.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila pána Petra Michaloviča za overovateľa zápisu z 8. rokovania rady fondu.

K bodu č. 1:
Pred rokovaním dostali členovia rady fondu mejlovou poštou predmetný materiál. Predsedníčka rady fondu vyzvala prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Členovia rady fondu súhlasili s návrhom predkladaného programu a zhodne odhlasovali schválenie návrhu programu 8. rokovania.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 8. rokovania rady fondu.

K bodu č. 2:
Hlavným bodom programu, ktorému sa venovala rada fondu bolo otváranie obálok na základe
výzvy na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia, zverejnenej
v čase od 22. marca do 24. apríla 2019. Otváranie obálok sa uskutočnilo bez prítomnosti riaditeľa fondu. Rada fondu si najprv spomedzi seba zvolila troch členov komisie, ktorých poverila
kontrolou priložených dokumentov v prihláške kandidáta ako aj jednotlivých kritérií vyplývajúcich z výzvy.
V stanovenom termíne bola do kancelárie fondu doručená jedna obálka.
Kandidátom sa stal súčasný riaditeľ Fondu na podporu umenia Mgr. Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.
Menovaný kandidát splnil všetky podmienky na výkon funkcie riaditeľa a bude pozvaný na verejné vypočutie, ktoré sa uskutoční 15. mája o 13.00 hod v prednáškovej sále v Univerzitnej
knižnice v Bratislave na Ventúrskej ulici 11 v Bratislave.
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Uznesenie č. 91/2019:
Rada Fondu na podporu umenia poveruje troch členov rady: Romana Brata, Petra Michaloviča
a Jozefa Švolíka otváraním obálok a kontrolou formálnych kritérií k prihláškam kandidátov na
funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia. Zápis z otvárania obálok k prihláškam kandidátov
na funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia je samostatnou prílohou k tomuto uzneseniu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 3:
Riaditeľ fondu sa po otváraní obálok pridal k rokovaniu a podal rade fondu krátku správu o činnosti kancelárie od 18.04.2019 do 30.04.2019:
-

-

informoval členov rady o rozsudku z Okresného súdu v Martine ohľadom sporu s prijímateľom finančných prostriedkov, ktorý fond vyhral v plnom rozsahu bez možnosti odvolania zo strany žalovaného.
Informoval o liste audítora viažuceho sa k riadnej účtovnej závierke zostavenej ku dňu
32.12.2018

Uznesenie č. 92/2019:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie správu o činnosti kancelárie od 18.04.2019
do 30.04.2019.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 4:
V rámci tohto bodu sa rada fondu venovala rozličným záležitostiam.
-

Žiadosti o zmenu použitia finančných prostriedkov
a. Žiadosť o zmenu prekladateľky projektu č. 18-153-03185 - Anna Szabó T.: Törésteszt (Pokus-Omyl, pracovný názov), dotácia 4 000 Eur, od prijímateľa Vydavateľstvo Zelený kocúr s.r.o.
Popis problematiky: Vzhľadom na to, že pôvodná prekladateľka pre vážne
zdravotné problémy v rodine nemôže odovzdať preklad, navrhla za seba
náhradu Lenku Nagyovú, ktorá bude s pôvodnou prekladateľkou konzultovať preklad. Nakoľko sa jedná o závažnejší problém, žiadosť bola na minulom zasadnutí odročená. Kancelária kontaktovala prijímateľa s otázkou
v akom štádiu sa preklad nachádza. Prijímateľ informoval, že pani Nagyová
má hotovú polovicu prekladu.
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Uznesenie č. 93/2019:
Rada Fondu na podporu umenia neschvaľuje žiadosť o zmenu prekladateľky projektu č. 18-153-03185, Anna Szabó T.: Törésteszt (Pokus-Omyl,
pracovný názov), dotácia 4 000 Eur, od prijímateľa Vydavateľstvo Zelený
kocúr s.r.o.
Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
b. Žiadosť o posun termínu predloženia vecného vyhodnotenia projektu č. 18361-03483 - SoundArt - súčasné podoby na Slovensku a v zahraničí, dotácia 2
736 Eur, od prijímateľa Jakub Juhás.
Popis problematiky: žiadateľ žiada posun vecného vyhodnotenia štipendia
z 31.3.2019 na 30.6.2019. Z dôvodu dlhodobých zdravotných ťažkostí nebolo možné ukončiť výskumné aktivity k termínu, momentálne pracuje na
dokončení všetkých textov.
Uznesenie č. 94/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o posun termínu predloženia vecného vyhodnotenia projektu č. 18-361-03483 - SoundArt - súčasné podoby na Slovensku a v zahraničí, dotácia 2 736 Eur, od prijímateľa Jakub Juhás.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
c. Žiadosť o posun termínu realizácie projektu č. 18-420-04181 – Zborovňa (Jaromír Břehový) – slovenský preklad a inscenovanie, dotácia 2 000 Eur, od prijímateľa ŠÁCHOR, Lábska 13, 900 51 Zohor.
Popis problematiky: žiadateľ žiada o zmenu termínu realizácie projektu
(premiéry inscenácie) z júna 2019 na september 2019 z dôvodu zmeny
dvoch herečiek. Oprávnené obdobie na realizáciu projektu majú do 30.
júna 2019.
Uznesenie č. 95/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o posun termínu realizácie projektu č. 18-420-04181 – Zborovňa (Jaromír Břehový) – slovenský
preklad a inscenovanie, dotácia 2 000 Eur, od prijímateľa ŠÁCHOR, Lábska 13, 900 51 Zohor.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
V rámci bodu rôzne sa rada venovala navýšeniu alokovaných prostriedkov v podprograme:
1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn: požadované navýšenie zo 100 000 Eur na 150 000 Eur.
Uznesenie č. 96/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje navýšenie alokovaných prostriedkov pre podprogram 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn na 150 000 Eur.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Na záver sa členovia rady zaoberali rozdelením 1,5 mil. Eur alokovaných pre podprogram 4.3
Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra, nakoľko budú v rámci neho zasadať až dve komisie. Prvá pre podprogramy 4.3.1 a 4.3.3. Druhá pre podprogram 4.3.2. Členovia rady sa
zhodli na takomto prerozdelení:
•
•

Pre podprogramy 4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
a 4.3.3 Tvorba, realizácia a interpretácia diel – tradičná kultúra bude alokovaných 500 000 Eur,
Pre podprogram 4.3.2 Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
bude alokovaný 1 000 000 Eur.

Uznesenie č. 97/2019:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje rozdelenie vyčlenených prostriedkov pre podprogram 4.3 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra nasledovne: pre podprogramy 4.3.1
Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre a 4.3.3 Tvorba, realizácia
a interpretácia diel – tradičná kultúra, bude alokovaných 500 000 Eur. Pre podprogram 4.3.2
Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre, bude alokovaný
1 000 000 Eur.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Harmonogram najbližších rokovaní rady:
Termín 9. rokovania 2019: Voľba riaditeľa: 15.05.2019 o 13:00 hod.
Termín 10. rokovania 2019: 29.05.2019 o 15.00 hod.
Bratislava 17. 4. 2019
Zápis vyhotovila: Petra Kňazeová
Zápis overil: Peter Michalovič
Ing. Silvia Stasselová
predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia
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