Zápis z 11. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 2.10. 2020 o 13.00 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava
Prítomní: Roman Brat, Irina Čierniková, Alexander Halvoník, Alžbeta Lukáčová (online), Peter
Michalovič, Anna Miklovičová, Igor Piačka, Jozef Švolík, Silvia Stasselová, Jozef Kovalčik, Eva Turanská,
Neprítomní: 0
Silvia Stasselová, predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) ospravedlnila
na začiatku rokovania p. Miklovičovú a otvorila 11. rokovanie rady a za overovateľa zápisu navrhla p.
Piačku.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila I. Piačku za overovateľa zápisu z 11. rokovania rady fondu.
Program:
• Schválenie programu.
• Informácia o schválených uzneseniach per rollam.
• Menovanie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia – noví členovia a koniec
funkčného obdobia – predkladá riaditeľ FPU.
• Schválenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2021 - predkladá riaditeľ FPU.
• Schválenie vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritéria hodnotenia žiadostí o poskytnutie
finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia - predkladá riaditeľ FPU.
• Žiadosti o zmenu použitia finančných prostriedkov fondu – predkladá riaditeľ FPU.
• Informácia o činnosti kancelárie od 11.9.2020 do 1.10.2020
•

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 zhodne odhlasovali schválenie návrhu programu
11. rokovania rady fondu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 11. rokovania rady fondu.

K bodu č. 2:
V tomto bode programu podal riaditeľ fondu členom rady informáciu o výsledkoch hlasovania per
rollam z 18.9.2020, ktoré sa týkalo schválenia úpravy rozpočtu fondu na základe dodatku k zmluve
medzi MK SR a FPU.
Uznesenie č. 93/2020:
Rada fondu na podporu umenia na základe odporúčania Dozornej komisie FPU schvaľuje úpravu
rozpočtu fondu na rok 2020 v znení, v akom je priložený k uzneseniu.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

K bodu č. 3:
V tomto bode sa rada zaoberala menovaním nových členov do odborných komisií a členov odborných
komisií, ktorým končí 2-ročné funkčné obdobie.
J. Švolík, zástupca MK SR v Rade FPU, uviedol, že pri hlasovaní o členoch odborných komisií, ktorí sú
zároveň zamestnancami ministerstva kultúry (v štátnej službe), jeho záporné hlasovanie (hlasovanie
„proti“, resp. „zdržanie sa hlasovania“) nie je spochybnením odborných kvalít týchto kandidátov, ale
snahou o transparentnosť, nezávislosť a vylúčenie akýchkoľvek podozrení o vplyve Ministerstva
kultúry SR na rozhodovanie odborných komisií.
Členovia rady si preštudovali návrhy riaditeľa na členov odborných komisií Fondu na podporu umenia
a o návrhoch jednotlivo hlasovali. Rada opätovným vymenovaním predĺžila členstvo v odborných
komisiách o ďalšie funkčné obdobie a menovala nových členov. Výsledky hlasovania boli zaznamenané
v sumarizačných hlasovacích hárkoch, ktoré sú prílohou k tejto zápisnici. Pani Miklovičová sa pripojila
k rokovaniu rady počas hlasovania za členov odborných komisií, ktorým končí 2-ročné funkčné
obdobie.

K bodu č. 4:
Rada fondu sa opätovne venovala prerokovaniu Štruktúry podpornej činnosti na rok 2021. Na
zasadnutí rady boli predložené nové návrhy priorít fondu na rok 2021, ktoré boli radou schválené
a zapracované na mieste do Štruktúry podpornej činnosti a následne sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 94/2020
Rada Fondu na podporu umenia v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na
podporu umenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje
znenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2021 v znení, v akom je priložená k tomuto uzneseniu.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 5:
Nasledujúcom bode programu sa Rada fondu sa venovala schváleniu vnútorného predpisu Zásady,
spôsob a kritéria hodnotenia žiadostí poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia.
Uznesenie č. 95/2020:
Rada Fondu na podporu umenia v súlade s § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na
podporu umenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje
vnútorný predpis Zásady, spôsob a kritéria hodnotenia žiadostí poskytnutie finančných prostriedkov z
Fondu na podporu umenia v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.
Za: 8
Proti: 0

Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté. Hlasovania sa nezúčastnil p. Halvoník, ktorý sa vzdialil z rokovacej miestnosti.

K bodu č. 6:
Na rokovanie rady boli predložené tri návrhy na zmenu použitia finančných prostriedkov od žiadateľov
a prijímateľov fondu:

A, Žiadosť o zmenu

výšky povinného spolufinancovania projektu 20-210-00362, Bábkarská Bystrica
TOUR 2020, Dvojitý impulz. Medzinárodný festival súčasného bábkového divadla pre deti a pre
dospelých v Banskej Bystrici a v okolí, výška finančnej podpory 60 000 € od prijímateľa Bábkové divadlo
na Rázcestí v Banskej Bystrici.
Popis problému: V prípade projektov podporených prostredníctvom schémy štátnej pomoci je
povinné spolufinancovanie vo výške 20% vypočítané z celkových výdavkov na projekt a nie
z poskytnutej dotácie. Prijímateľ žiada, aby 20% spolufinancovanie bolo namiesto z celkových nákladov
na projekt (17 340 eur) vypočítané z poskytnutej dotácie (12 000 eur), čím by sa znížila suma povinného
spolufinancovania. Prijímateľ svoju žiadosť odôvodňuje výrazným výpadkom zdrojov od iných
partnerov (kraj, mesto), sponzorov, aj vlastných prostriedkov (výnosy zo vstupného), ku ktorému došlo
v súvislosti s korona epidémiou. Pri zachovaní pôvodného kofinancovania by nebolo možné finančne
zabezpečiť realizáciu festivalu.
Uznesenie č. 96/2020:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje, vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu spojenú s
ochorením Covid-19, žiadosť o zmenu výšky povinného spolufinancovania projektu 20-210-00362,
Bábkarská Bystrica TOUR 2020, Dvojitý impulz. Medzinárodný festival súčasného bábkového divadla
pre deti a pre dospelých v Banskej Bystrici a v okolí, výška finančnej podpory 60 000 € od prijímateľa
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

B,

Žiadosť o zmenu výšky povinného spolufinancovania projektu 20-210-00394, Medzinárodný
festival Divadelná Nitra 2020 – územie étos, výška finančnej podpory 185 000 €, od prijímateľa
Asociácia Divadelná Nitra.
Popis problému: V prípade projektov podporených prostredníctvom schémy štátnej pomoci je
povinné spolufinancovanie vo výške 20% vypočítané z celkových výdavkov na projekt a nie
z poskytnutej dotácie. Prijímateľ žiada, aby 20% spolufinancovanie bolo namiesto z celkových nákladov
na projekt (53 190,40 eur) vypočítané z poskytnutej dotácie (37 000 eur), čím by sa znížila suma
povinného spolufinancovania. Prijímateľ svoju žiadosť odôvodňuje výrazným výpadkom zdrojov od
iných partnerov (kraj, mesto), sponzorov, aj vlastných prostriedkov (výnosy zo vstupného), ku ktorému
došlo v súvislosti s korona epidémiou. Pri zachovaní pôvodného kofinancovania by nebolo možné
finančne zabezpečiť realizáciu festivalu.
Uznesenie č. 97/2020:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje, vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu spojenú s
ochorením Covid-19, žiadosť o zmenu výšky povinného spolufinancovania projektu 20-210-00394,

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2020 – územie étos, výška finančnej podpory 185 000 €, od
prijímateľa Asociácia Divadelná Nitra.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

C, Žiadosť o zmenu termínu realizácie aktivít, termínu realizácie projektu a termínu predloženia
vyúčtovania pre projekt 20-531-01951, Trienále umenia knihy IV., výška finančnej podpory 9 000 €, od
prijímateľa Turčianska galéria v Martine.
Popis problému: Žiadateľ žiada o posun termínu realizácie projektu o 6 mesiacov, mimo oprávneného
obdobia (uskutočnenie výstavy a vydanie publikácie) a predloženia termínu vyúčtovania. Dôvodom je,
že sa jedná o projekt v spolupráci so zahraničnými účastníkmi a spolupráca by bola v tomto období
obzvlášť náročná.
Uznesenie č. 98/2020:
Rada Fondu na podporu umenia neschvaľuje žiadosť o zmenu termínu realizácie projektu o 6 mesiacov,
mimo oprávneného obdobia termínu realizácie projektu a termínu predloženia vyúčtovania pre projekt
20-531-01951, Trienále umenia knihy IV., výška finančnej podpory 9 000 €, od prijímateľa Turčianska
galéria v Martine.
Za: Stasselová, Michalovič, Lukáčová, Halvoník, Švolík
Proti: Miklovičová
Zdržali sa: Brat, Čierniková, Piačka

K bodu č. 7:
Riaditeľ fondu informoval radu o tlačovej besede k mimoriadnej výzve, ktorá sa konala 18.9.2020.
Riaditeľ podal správu rade o verejných prezentáciách k štruktúre podpornej činnosti na rok 2021
a k mimoriadnej výzve 2/2020, ktoré sa uskutočnili online.
Riaditeľ informoval radu o prezentácii Výročnej správy FPU za rok 2019 pred Výborom Národnej rady
SR pre kultúru a média.
Uznesenie č. 99/2020:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o činnosti kancelárie od 4.9.2020 do
2.10.2020
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 8:
Riaditeľ fondu podal návrh na predĺženie termínu predkladania žiadostí pre mimoriadnu výzvu 2/2020
o 3 dni, t.j. do 8.10.2020 do 15:00 hod.

Uznesenie č. 100/2020:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predĺženie termínu predkladania žiadostí pre Mimoriadnu
výzvu č. 2/2020 na predkladanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia do 8.10.2020 do
15:00 hod.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Člen rady, Roman Brat, upozornil na neaktuálny údaj v Štatúte FPU zo 31.10.2017, týkajúci sa
zverejnenia výzvy na členov odborných komisií. Prítomní sa dohodli, že upravený Štatút FPU sa predloží
na najbližšom zasadnutí rady.
Ďalej sa rada zaoberala organizačnými záležitosťami zasadnutí rady. Člen rady, Igor Piačka požiadal
o včasné zasielanie dokumentov na zasadnutie rady, aby mali členovia rady dostatočný čas na
preštudovanie materiálov.
I. Piačka žiadal, aby boli členovia Rady FPU včas informovaní o termínoch rokovania odborných komisií,
aby sa na nich prípadne mohli zúčastniť.
I. Piačka požiadal, aby v zmysle transparentnosti všetci schválení nominanti na členov odborných
komisií a tiež právnické osoby, ktoré ich nominovali, boli zverejnené na webovom sídle FPU.
Riaditeľ FPU vzniesol námietku, že zverejňovanie predmetných údajov je nutné preveriť po právnej
stránke, pretože môže ísť o údaje, na ktoré sa môže vzťahovať zákon o ochrane osobných údajov
a nariadenia o GDPR.
Podpredseda Rady FPU, Jozef Švolík, navrhol, že preverí na Odbore legislatívy a práva MK SR, či je
možné, aby bolo zverejnené, ktorá právnická osoba koho navrhla.
R. Brat vyslovil požiadavku, aby sa pri najbližšej zmene zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu
umenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predložila zmena
týkajúca sa konfliktu záujmov členov rady a osôb im blízkym.

Harmonogram najbližšieho rokovania rady:
• rokovanie rady: 23.10.2020 v sídle FPU 13:00

Bratislava 02.10.2020
Zápis vyhotovila: Eva Turanská
Zápis overil: Igor Piačka
Ing. Silvia Stasselová
predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia

