Zápis z 2. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 14. 01. 2020 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, Jozef Švolík, Silvia Stasselová, Jozef Kovalčik, Petra Kňazeová.

Program:
1. Schválenie programu.
2. Schválenie postupu pri žiadostiach predložených v rámci podprogramu 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov vo Výzve č. 2/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky.
3. Voľba členov odbornej komisie 3.1 a 3.2 Výzvy č. 4/2020 na predkladanie žiadostí o finančné
prostriedky Fondu na podporu umenia – predkladá riaditeľ FPU.
4. Informácia o činnosti kancelárie od 10. 01. 2020 do 14. 01. 2020.
5. Rôzne.
Jozef Švolík, podpredseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 2. mimoriadne rokovanie rady a za overovateľku zápisu navrhol Annu Miklovičovú. Z celého rokovania ospravedlnil Alžbetu Lukáčovú a Irinu Čiernikovú.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila Annu Miklovičovú za overovateľku zápisu z 2. rokovania rady fondu.

K bodu č. 1:
Pred rokovaním dostali členovia rady fondu elektronickou poštou predmetný materiál. Podpredseda
rady vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Riaditeľ fondu
požiadal prítomných, aby s prerokovaním bodu 2 počkali do príchodu predsedníčky rady fondu. Členovia rady fondu súhlasili s návrhom programu a zhodne odhlasovali schválenie návrhu programu 2. rokovania.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 2. rokovania rady fondu.

K bodu č. 2:
Rada fondu zvolila členov odbornej komisie 3.1 a 3.2 Výskum a vzdelávacie aktivity: divadlo a tanec
Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí vo Výzve č. 4/2020 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. 3:
Predsedníčka rady Silvia Stasselová sa ospravedlnila za avizované krátke meškanie z pracovných dôvodov a pridala sa k ostatným.
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Riaditeľ fondu konštatoval, že v prípade odbornej komisie pre podprogram 2.3.1 Vydávanie tlačených
časopisov, ktorá posudzovala projekty v rámci výzvy č. 2/2020 sa po skončení posudzovania predložených projektov preukázateľne zistilo, že člen odbornej komisie Ivan Štrpka bol v konflikte záujmov voči
jedenej z predložených žiadostí. Stanovisko tohto člena sa zatiaľ nepodarilo získať, preto navrhuje, aby
jeho prípadné odvolanie bolo prediskutované až na najbližšom zasadnutí rady.
Riaditeľ fondu ďalej radu informoval, že vzhľadom na uvedený konflikt záujmov bude nutné, aby zrušil
svoje rozhodnutie zo dňa 20.12.2019 ohľadom podprogramu 2.3.1 Vydávanie tlačených časopisov. Zároveň informoval, že opätovne zvolá členov odbornej komisie, ktorí sa zúčastnili hodnotenia projektov
predmetnej výzvy a podprogramu, na opravné zasadnutie tejto istej komisie bez člena komisie, ktorý
je v konflikte záujmov, aby sa opätovne zaoberali predmetnými žiadosťami.
Pokiaľ ide o ďalší postup, je nutné postupovať presne v súlade s vnútorným predpisom Zásady, spôsob
a kritéria hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia (ďalej
len „Zásady“). V článku 5 bod 5 Zásad je stanovený postup ohľadom hodnotenia žiadosti, ak nie sú na
zasadnutí prítomní všetci členovia odbornej komisie, ktorí sú podľa článku 4 bod 5 Zásad uznášaniaschopní vtedy, ak sú prítomné aspoň dve tretiny jej členov. Po opätovnom hodnotení projektov a na
základe odporúčania odbornej komisie vydá riaditeľ nové rozhodnutie o podporení, či nepodporení
predmetných žiadostí v rámci predmetnej výzvy.

Uznesenie č. 7/2020:
Rada fondu odporúča riaditeľovi fondu, aby vzhľadom na preukázateľný konflikt záujmov
jedného člena odbornej komisie počas hodnotenia predložených žiadostí zrušil svoje rozhodnutie zo dňa 20.12.2019 ohľadom podprogramu 2.3.1 Vydávanie tlačených časopisov.
Zároveň schvaľuje postup riaditeľa, aby opätovne zvolal členov odbornej komisie, ktorí sa
zúčastnili hodnotenia projektov predmetnej výzvy a podprogramu, na opravné zasadnutie
bez člena komisie, ktorý je v konflikte záujmov, aby sa opätovne zaoberali predmetnými
žiadosťami. V prípade hodnotenia žiadostí súhlasí, aby sa postupovalo presne v súlade s
vnútorným predpisom Zásady, spôsob a kritéria hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia. Po opätovnom hodnotení projektov a na
základe odporúčania odbornej komisie odporúča riaditeľovi, aby vydal nové rozhodnutie
o podporení, či nepodporení, predmetných žiadostí v rámci predmetnej výzvy.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1 – p. Halvoník
Uznesenie bolo prijaté.

K bodu č. 4:
Riaditeľ fondu podal rade fondu správu o činnosti kancelárie od 10. 01. 2020 do 14. 01. 2020.
-

Informoval, že vo vyššie uvedenom čase nedošlo k žiadnym zmenám

Uznesenie č. 8/2020:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie správu o činnosti kancelárie od 10. 01. 2020 do 14.
01. 2020.
Za: 7
Proti: 0
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Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 5:
Členovia sa v bode venovali navýšeniu odmien pre hodnotiteľov žiadostí o zápis do evidencie profesionálnych umelcov, z pôvodných 30 EUR na 40 EUR za hodnotenie všetkých žiadostí.
Uznesenie č. 9/2020:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje navrhovanú výšku odmien pre hodnotiteľov žiadostí o zápis
do evidencie profesionálnych umelcov.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

Harmonogram najbližších rokovaní rady:
Termín 3. rokovania 2020: 05. 02. 2020 o 15.00 hod.
Termín 4. rokovania 2020: 18. 03. 2020 o 15.00 hod.
Termín 5. rokovania 2020: 07. 04. 2020 o 15.00 hod.

Bratislava 14. 01. 2020
Zápis vyhotovila: Petra Kňazeová
Zápis overil: Anna Miklovičová

Ing. Silvia Stasselová
predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia
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