Zápis zo 6. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 10.6. 2020 o 14.00 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava
Prítomní: Roman Brat, Alexander Halvoník, Alžbeta Lukáčová, Peter Michalovič, Anna Miklovičová, Igor
Piačka, Jozef Švolík, Silvia Stasselová, Jozef Kovalčik, Eva Turanská.
Neprítomní: Irina Čierniková (ospravedlnená)
Silvia Stasselová, predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia, (ďalej len „rada fondu“) otvorila 6.
rokovanie rady a za overovateľa zápisu navrhla Romana Brata.
Za: 8
Proti:0
Zdržal sa:0
Rada fondu schválila Romana Brata za overovateľa zápisu zo 6. rokovania rady fondu.
Program:
1. Schválenie programu
2. Informácia o schválených uzneseniach per rollam
3. Informácia o podporených žiadostiach vo Výzve č. 8/2020 na predkladanie žiadostí o finančné
prostriedky
4. Voľba členov odborných komisií Výzvy č. 9/2020 a mimoriadnej výzvy 1/2020 na predkladanie
žiadostí o finančné prostriedky Fondu na podporu umenia a odbornej komisie Profesionálneho
umelca – predkladá riaditeľ FPU.
5. Žiadosti o zmenu použitia finančných prostriedkov fondu – predkladá riaditeľ FPU.
6. Informácia o činnosti kancelárie od 21. 5.2020 do 10. 6.2020
7. Rôzne

K bodu č. 1:
Pred rokovaním dostali členovia rady fondu elektronickou poštou predmetný materiál. Predsedníčka
rady fondu vyzvala prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Členovia rady fondu súhlasili s návrhom programu a jednomyseľne odhlasovali schválenie návrhu programu
6. rokovania.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 6. rokovania rady fondu.

K bodu č. 2:
V ďalšom bode programu podal riaditeľ fondu rade fondu informáciu o výsledkoch hlasovaní per rollam
z 2. 6. 2020
Hlasovanie per rollam Rady Fondu na podporu umenia vo veci zavedenia prechodného
obdobia jún - august 2020 na predloženie žiadosti o zmenu realizácie verejného podujatia.
Uznesenie č. 59/2020:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje, aby pre žiadosti o zmenu realizácie verejného
podujatia platilo prechodné obdobie jún – august 2020, v ktorom nebude musieť byť dodržaná 30-dňová lehota na predloženie takejto žiadosti. Žiadosť treba predložiť bezodkladne.
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Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

K bodu č. 3:
Riaditeľ fondu informoval členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odborných komisií Výzvy č.
8/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len „výzva“),
ktoré vzhľadom na mimoriadnu situáciu prebiehali online. 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.
1.6 Medziodborové aktivity
•

Odborná komisia: Petra Kováčovská, Jana Ambrózová, Zuzana Leškanič Majlingová, Miroslav
Marcelli, Peter Darovec

•

Výsledky hodnotenia:
V danej výzve boli pre podprogram 1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového
diela vyčlenené finančné prostriedky vo výške 150 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre
úplné žiadosti bola 339 481,- EUR. Odborná komisia odporúča podporiť 20 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 114 270,- EUR.
V rámci podprogramu 1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové
projekty, výskum a vzdelávacie aktivity odborná komisia odporúča podporiť 11 žiadostí.
V podprograme 1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel
odborná komisia odporúča podporiť 5 žiadostí.
V danej výzve boli pre podprogramy 1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskum a vzdelávacie aktivity a 1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie
– kreatívny priemysel spolu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 120 000,- EUR. Odborná
komisia pridelila dotáciu vo výške 117 101,- EUR.

Riaditeľ fondu ďalej informoval členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie pre podprogram 5.2.2 Akvizícia múzeí.
•

Odborná komisia: Jozef Balužinský, Libuša Jaďuďová, Ján Kautman, Zdenka Letenayová, Barbora Wágnerová

•

Výsledky hodnotenia:
V danej výzve boli pre podprogram spolu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 120 000,EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 82 889,- EUR.
V rámci Podprogramu 5.2.2 Akvizícia múzeí odborná komisia odporúča podporiť 18 žiadostí s
navrhovanou výškou finančnej podpory 67 098,- EUR.
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Uznesenie č. 60/2020:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov v
rámci Výzvy č. 8/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia pre
podprogramy:
1.6 Medziodborové aktivity
5.2.2 Akvizícia múzeí
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 4:
Rada fondu zvolila členov odborných komisií Fondu na podporu umenia na hodnotenie žiadostí vo Výzve
č. 9/2020 a mimoriadnej výzve č. 1/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky. Najskôr sa
žrebovalo celkové poradie členov jednotlivých odborných komisií fondu. Rada fondu následne zvolila
zvyšné dve pätiny členov predmetných odborných komisií a náhradníkov. Výsledky sa uvádzajú v hlasovacích hárkoch, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.
V rámci tohto bodu zvolila rada aj odbornú komisiu na posudzovanie žiadostí do evidencie profesionálneho umelca.

K bodu č. 5:
V tomto bode sa rada venovala prijatým žiadostiam o zmenu použitia finančných prostriedkov od žiadateľov a prijímateľov fondu:
a, Žiadosť o zníženie nákladu publikácie 19-152-02663, Mirka Ábelová: Pes Moko a jeho oko (pracovný
názov), výška finančnej podpory 2 000,00 € od prijímateľa BRAK.
Popis problému: Prijímateľ podpory zaslal FPU žiadosť o zníženie nákladu publikácie z 1500 ks na 800
ks. Výrazné zníženie nákladu odôvodňuje prijímateľ tým, že na základe pridelenej sumy 2 000 EUR nie
je možné zabezpečiť náklad 1500 ks.
Žiadosť o zníženie nákladu publikácie bola na zasadnutí rady prerokovaná, avšak po doplnení informácií zo strany žiadateľa považuje rada žiadosť za bezpredmetnú, pretože žiadateľ sa zaviazal vydať publikáciu v pôvodnom náklade.
Uznesenie č. 61/2020: Rada Fondu na podporu umenia neschvaľuje pôvodnú žiadosť 19-152-02663 vo
veci zníženia nákladu publikácie Mirka Ábelová: Pes Moko a jeho oko, výška finančnej podpory
2 000 € od prijímateľa BRAK.
b, Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia projektu 20-324-01941 o 6 mesiacov nad rámec oprávneného obdobia Tancom naprieč generáciami 2020, výška finančnej podpory 5 032,00€ od prijímateľa
Tanečné divadlo Alternatív.
Popis problematiky: Prijímateľ dotácie žiada o predĺženie termínu ukončenia projektu z dôvodu prerušenia realizácie projektu počas obmedzení súvisiacich s koronavírusom. Keďže ide o celoročný typ
aktivít, výrazný posun začiatku projektu neumožňuje stihnúť konanie všetkých výstupov do konca
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oprávneného obdobia podprogramu. Nový termín presahuje oprávnené obdobie podprogramu o 6
mesiacov – navrhovaný termín konca realizácie projektu je 30. 6. 2021.
Uznesenie č. 62/2020: Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o predĺženie termínu ukončenia projektu 20-324-01941 o 6 mesiacov nad rámec oprávneného obdobia Tancom naprieč generáciami
2020 , výška finančnej podpory 5 032,00€ od prijímateľa Tanečné divadlo Alternatív.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
c. Žiadosť o zmenu termínu realizácie výstupov pri projekte 20-146-00647 Reconfiguration, výška finančnej podpory 4 500,00 Eur od prijímateľa Marek Kvetan.
Popis problému: Dňa 27. 5. 2020 bola doručená žiadosť o zmenu termínu realizácie výstupov projektu
na september - december 2020. Pôvodný termín realizácie v zmluve je január – február 2020. Žiadosť
nemohla byť akceptovaná, nakoľko nebola predložená v 30 dňovej lehote. Žiadateľ zaslal žiadosť Rade
fondu s odôvodnením, že došlo z jeho strany k chybe pri aktualizácii výstupov (pred podpisom zmluvy)
s poukázaním na časový harmonogram projektu uvedený v žiadosti o podporu. V harmonograme je
uvedený termín realizácie prvej výstavy na január - jún a druhej výstavy na august - november. Žiadateľ
žiada o možnosť realizovať obidve výstavy v termíne september - december 2020.
Uznesenie č. 63/2020: Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu termínu realizácie
výstupov pri projekte 20-146-00647 Reconfiguration, výška finančnej podpory 4 500,00 Eur od prijímateľa Marek Kvetan.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 6:
Riaditeľ fondu podal rade fondu správu o činnosti kancelárie od 21. 5. 2020 do 10. 6. 2020. Informoval,
že kancelária naďalej pracuje v upravenom režime do konca júna a zamestnanci sa striedajú v práci
v dvoch skupinách. Napriek tomu si plní všetky úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona. Zasadnutia odborných komisií k výzve č. 8 a 10 prebiehajú aj naďalej online. Rovnako naplánované komisie k výzve č.
9, k mimoriadnej výzve a odbornej komisii pre profesionálneho umelca sa budú konať online.
V súvislosti s prebiehajúcimi zasadnutiami odborných komisií k podprogramom vo výzve 8 a 10 riaditeľ
fondu informoval radu, že sa konajú s oneskorením vzhľadom na mimoriadnu situáciu, preto rozhodnutia riaditeľa zverejňuje kancelária fondu po častiach.
Vzhľadom na tieto okolnosti riaditeľ fondu navrhuje nový termín na vydanie posledného rozhodnutia
riaditeľa pre výzvu 8/2020 a pre výzvu 10/2020 a to 8. júla 2020, o čom bude verejnosť informovaná
prostredníctvom oznamov na webovom sídle fondu a cez sociálne siete.
Uznesenie č. 64/2020:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predložený návrh posunutia vydania rozhodnutia riaditeľa
pre výzvu 8/2020 a pre výzvu 10/2020 na 8. júla 2020.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
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Riaditeľ ďalej informoval, že sa spolu s predsedníčkou rady zúčastnia na zasadnutí Výboru NR SR pre
kultúru a médiá, kde budú prezentovať činnosť fondu.
Uznesenie č. 65/2020: Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o činnosti kancelárie od 21. 5. 2020 do 10. 6. 2020.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 7:
Predsedníčka rady oboznámila členov rady s návrhom odmeny a mimoriadnej odmeny pre riaditeľa
fondu za predchádzajúci rok 2019. Na základe Mzdového poriadku FPU v znení z 26. 09. 2018 , oddiel
5 článok 2, môže byť riaditeľovi za včasné, riadne a kvalitné vykonávanie jeho pracovných činností
priznaná odmena vo výške 1,5 násobku mzdy a mimoriadna finančná odmena za dosiahnutie plnenia
plánu činností v hospodárskom roku najmenej 100%, pričom si riaditeľ súčasne mimoriadne kvalitne
plní svoje pracovné úlohy a svojím plnením pracovných úloh sa pričiní o naplnenie plánu činností
fondu. Mimoriadnu finančnú odmenu môže rada priznať do výšky 1 násobku mzdy riaditeľa. Členovia
rady rozhodli o odmene vo výške 1,5 násobku mzdy a mimoriadnej odmene pre riaditeľa fondu vo
výške 0,5 násobku mzdy.
Uznesenie č. 66/2020: Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predložený návrh odmeny a mimoriadnej odmeny pre riaditeľa fondu spolu vo výške 2 násobku mzdy riaditeľa (odmene vo výške 1,5 násobku mzdy a mimoriadnej odmene vo výške 0,5 násobku mzdy).
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: Jozef Švolík, Anna Miklovičová
Uznesenie bolo prijaté.
Najbližšie rokovanie rady sa uskutoční dňa 1. 7. 2020 v sídle fondu FPU. V rámci plánovania svojej práce
sa členovia rady dohodli aj na ďalšom termíne zasadnutia rady a to 9. 7. 2020, v rámci ktorého sa po
zasadnutí rady bude konať pracovná porada k Štruktúre podpornej činnosti na rok 2021. Členovia rady
boli vyzvaní, aby zaslali pripomienky k Štruktúre podpornej činnosti na rok 2021 do termínu 5. 6. 2020.
Návrhy a pripomienky zaslala kancelárii pani Lukáčová.
Harmonogram najbližšieho rokovania rady:
7. rokovanie rady dňa: 1. 7. 2020 v sídle FPU o 13:00
8. rokovanie rady: 9. 7. 2020 v sídle FPU o 13:00
Bratislava 10. 6. 2020
Zápis vyhotovila: Eva Turanská
Zápis overil: PhDr. Roman Brat

Ing. Silvia Stasselová
predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia
5

6

