Zápis z 12. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 23.10. 2020 o 13.00 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava
Prítomní: Silvia Stasselová, Jozef Švolík, Eva Turanská,
Prítomní online: Peter Michalovič, Anna Miklovičová, Igor Piačka, Roman Brat, Alexander Halvoník,
Alžbeta Lukáčová, Jozef Kovalčik,
Neprítomná: Irina Čierniková
Keďže predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) Silvia Stasselová avizovala
neskorší príchod na zasadnutie, Jozef Švolík, podpredseda rady fondu, otvoril 12. rokovanie rady a za
overovateľku zápisu navrhol Alžbetu Lukáčovú.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila A. Lukáčovú za overovateľku zápisu z 12. rokovania rady fondu.
Program:
1. Schválenie programu.
2. Informácia o schválených uzneseniach per rollam – predkladá riaditeľ FPU.
3. Voľba členov odborných komisií Fondu na podporu umenia - Mimoriadna výzva 2/2020 na
predkladanie žiadostí o finančné prostriedky - predkladá riaditeľ FPU.
4. Spresnenie alokácií k Mimoriadnej výzve 2/2020 na predkladanie žiadostí o finančné
prostriedky - predkladá riaditeľ FPU.
5. Schválenie výziev na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky na rok 2021 - predkladá
riaditeľ FPU.
6. Schválenie vnútorných predpisov - Štatút Fondu na podporu umenia - predkladá predsedníčka
rady FPU a schválenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2021 - predkladá riaditeľ FPU.
7. Žiadosti o zmenu použitia finančných prostriedkov fondu - predkladá riaditeľ FPU.
8. Informácia o činnosti kancelárie od 3.10.2020 do 23.10.2020 - predkladá riaditeľ FPU.
9. Rôzne.

K bodu č. 1:
Pred rokovaním dostali členovia rady fondu elektronickou poštou predmetný materiál. Podpredseda
rady fondu vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. R. Brat
navrhol presunúť bod programu číslo 6, ktorý sa týkal schválenia vnútorného predpisu - Štatútu Fondu
na podporu umenia ako druhý bod v poradí. Podpredseda rady odovzdal vedenie zasadnutia
predsedníčke rady, ktorá medzitým prišla na rokovanie, a členovia rady pristúpili k hlasovaniu za
schválenie návrhu programu 12. rokovania rady fondu.
1. Schválenie programu.
2. Schválenie vnútorných predpisov - Štatút Fondu na podporu umenia - predkladá predsedníčka
rady FPU a schválenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2021 - predkladá riaditeľ FPU
3. Voľba členov odborných komisií Fondu na podporu umenia - Mimoriadna výzva 2/2020 na
predkladanie žiadostí o finančné prostriedky - predkladá riaditeľ FPU.
4. Spresnenie alokácií k Mimoriadnej výzve 2/2020 na predkladanie žiadostí o finančné
prostriedky - predkladá riaditeľ FPU.
5. Schválenie výziev na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky na rok 2021 - predkladá
riaditeľ FPU.

6.
7.
8.
9.

Informácia o schválených uzneseniach per rollam – predkladá riaditeľ FPU.
Žiadosti o zmenu použitia finančných prostriedkov fondu - predkladá riaditeľ FPU.
Informácia o činnosti kancelárie od 3.10.2020 do 23.10.2020 - predkladá riaditeľ FPU.
Rôzne.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 12. rokovania rady fondu.

K bodu č. 2:
Vnútorný predpis predložila podľa rokovacieho poriadku predsedníčka rady, Silvia Stasselová, na
podnet R. Brata. K zmenám týkajúcich sa článku 10 ods. 5 prebiehala diskusia. Členovia rady sa dohodli
na presnej formulácii návrhu, ktorý bol následne zapracovaný do Štatútu. Rovnako rokovali o návrhu
podpredsedu rady, J. Švolíka, ktorý navrhol úpravu a doplnenie bodu číslo 9, na základe stanoviska
Ministerstva kultúry SR k zverejňovaniu informácii o právnických osobách (stanovisko dostali pred
rokovaním všetci členovia rady elektronicky), ktoré nominovali členov odborných komisií. Následne
členovia rady pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 102/2020:
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
vnútorný predpis Štatút Fondu na podporu umenia po úpravách v znení, v akom je priložený k tomuto
uzneseniu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
V tomto bode podľa odsúhlaseného programu rokovania predložil na schválenie úpravu Štruktúry
podpornej činnosti na rok 2021 riaditeľ fondu. Členovia rady upozornili na drobné nedostatky prevažne
v štylizácii a formálnej úprave a následne hlasovali o návrhu.
Uznesenie č. 103/2020:
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 po zapracovaní
úprav schvaľuje Štruktúru podpornej činnosti na rok 2021 v znení, v akom je priložená k tomuto
uzneseniu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 3:
Rada fondu zvolila členov odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí
v Mimoriadnej výzve 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. 4:
V tomto bode programu riaditeľ fondu predložil návrh predbežných alokácií finančných prostriedkov
pre Mimoriadnu výzvu 2/2020. Informácie o výške alokovaných prostriedkov sú zaznačené v
prehľadových tabuľkách, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.

Podprogram
111
121
131
141
142
151
153
155
311
321
331
341
351
361
SPOLU

Počet prijatých
žiadostí
577
160
1852
568
233
72
124
47
51
20
186
70
16
131
4107

Zaregistrované
Predbežná alokácia podľa spracovaných
(zatiaľ nedoručené)
prijatých žiadostí
5
1 334 601
2
370 000
27
4 283 676
12
1 313 784
3
538 929
0
166 536
4
286 812
2
108 711
0
117 963
0
46 260
0
430 218
5
161 910
0
37 008
3
303 134
63
9 499 542

Uznesenie č. 104/2020:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o predbežných alokáciách finančných
prostriedkov v rámci Mimoriadnej výzvy č. 2/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z
Fondu na podporu umenia v znení predloženom na rokovaní rady.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 5:
V tomto bode programu riaditeľ fondu predložil rade znenie Výzvy č. 1/2021 na predkladanie žiadostí
o finančné prostriedky na rok 2021.
Uznesenie č. 105/2020:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje znenie Výzvy č. 1/2021 na predkladanie žiadostí o finančné
prostriedky z Fondu na podporu umenia v znení predloženom na rokovaní rady. Začiatok predkladania
žiadostí je podmienený účinnosťou zmien zákona 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene

a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. Hlasovania sa nezúčastnil I. Piačka.

K bodu č. 6:
V tomto bode programu podal riaditeľ fondu členom rady informáciu o výsledkoch hlasovania per
rollam z 19.10.2020 vo veci schválenia rokovania Rady FPU prostredníctvom elektronických
prostriedkov.
Uznesenie 101/2020:
Rada fondu na podporu umenia schvaľuje prítomnosť členov rady na rokovaní prostredníctvom
elektronických prostriedkov.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

K bodu č. 7:
Na rokovanie rady bol predložený návrh na zmenu použitia finančných prostriedkov od žiadateľov
a prijímateľov fondu:
A, Žiadosť o zmenu výšky povinného spolufinancovania projektu 20-210-00332, Bratislava v pohybe
- medzinárodný festival súčasného tanca, výška finančnej podpory 90 000,00 € od prijímateľa Asociácia
Bratislava v pohybe.
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 (25 962 eur) vypočítané z poskytnutej dotácie (18 000 eur), čím by sa znížila suma povinného
spolufinancovania. Prijímateľ svoju žiadosť odôvodňuje výrazným výpadkom zdrojov od iných
partnerov a tržieb z predstavení, ku ktorému došlo v súvislosti s korona epidémiou.
Uznesenie č. 106/2020:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje, vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu spojenú s
ochorením Covid-19, žiadosť o zmenu výšky povinného spolufinancovania projektu 20-210-00332,
Bratislava v pohybe - medzinárodný festival súčasného tanca, výška finančnej podpory 90 000,00 € od
prijímateľa Asociácia Bratislava v pohybe
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 8:
Riaditeľ fondu informoval radu o prebiehajúcich výberových konaniach na tri voľné pozície
administrátora žiadostí. V súvislosti s prijatím nových pracovníkov bude fond rozširovať svoje priestory

o dve kancelárie na 3. poschodí v sídle fondu. Momentálne prebieha vybavovanie kancelárií nábytkom
a počítačovou technikou.
Kancelária fondu naďalej pracuje v obmedzenom režime, riadne si však plní všetky svoje pracovné
povinnosti.
Riaditeľ ďalej informoval radu, že zasadnutia odborných komisií k prebiehajúcim výzvam sa budú
uskutočňovať online, tak ako tomu bolo v prvej vlne koronavírusu.
Vzhľadom na schválenú zmenu zákona 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a
doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. spustí fond registráciu profesionálnych umelcov a iných
profesionálov v kultúre za nových podmienok.
Uznesenie č. 107/2020:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o činnosti kancelárie od 3.10.2020 do
23.10.2020
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 9:
Riaditeľ fondu vzhľadom na potrebu urýchlenia a zefektívnenia procesov schvaľovania súvisiaceho
s Mimoriadnou výzvou 2/2020 predložil rade návrh, že bude informovať radu o podporených
projektoch k tejto výzve prostredníctvom mailu. Rada by teda zobrala na vedomie informáciu
o podporených projektoch per rollam.
Uznesenie č. 108/2020:
Rada schvaľuje spôsob predkladania informácií o podporených projektoch k Mimoriadnej výzve č.
2/2020 a súhlasí s elektronickým hlasovaním per rollam v tejto veci.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Rada fondu sa ďalej zaoberala obmedzeniami súvisiacim so šírením koronavírusu. Na základe
uznesenia Rady č. 32/2020 je možné realizovať časť verejných podujatí aj v online priestore. Súčasné
usmernenie však neumožňuje realizáciu celej série alebo viacnásobné opakovanie podujatia v online
priestore. Vzhľadom na to, že v takých prípadoch môže prijímateľ uskutočniť v online priestore len
jeden výstup zo zmluvy, kancelária pripraví usmernenie pre prijímateľov, ktoré za jasne stanovených
podmienok umožní realizáciu celej série alebo aj viacnásobné opakovanie podujatia v online priestore.
Uznesenie č. 109/2020:
Rada Fondu na podporu umenia vzhľadom na obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu
schvaľuje, aby v online priestore bolo možné zrealizovať aj celú sériu alebo viacnásobné opakovanie
verejného podujatia.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
A. Miklovičová v tomto bode informovala radu o nespokojnosti zo strany niektorých žiadateľov, ktorí
sa sťažovali na nedostupnosť referentov na telefónnych linkách.
Riaditeľ reagoval, že referenti si riadne plnia svoje pracovné povinnosti a komunikujú so žiadateľmi
telefonicky v čase od 13-15.00 hod. v pondelok až štvrtok, v piatok v čase od 13-14:00 hod. Vzhľadom
na to, že časť zamestnancov pracuje z domu, nie je možné referentov kontaktovať telefonický každý
deň, preto kancelária preferuje elektronickú komunikáciu.
Harmonogram najbližších rokovaní rady:
-

27.11.2020 (termín bude ešte potvrdený)

Bratislava 23.10.2020
Zápis vyhotovila: Eva Turanská
Zápis overil: Alžbeta Lukáčová
Ing. Silvia Stasselová
predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia

