Zápisnica z elektronického hlasovania per rollam Rady Fondu na podporu umenia
18. marec 2020
Program
1. Súhlas s Dohodou o splátkach.
2. Schválenie Výročnej správy a účtovnej závierky FPU za rok 2019.
3. Informácia o podporených žiadostiach vo Výzve č. 4/2020, Výzve č. 5/2020 a Výzve č. 6/2020
na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky.
4. Schválenie vnútorných predpisov.
5. Žiadosti o zmenu použitia finančných prostriedkov fondu.
6. Informácia o činnosti kancelárie od 06. 02. 2020 do 18. 03. 2020.
Termín ukončenia hlasovania bol stanovený na 20.3.2020 do 12.00 hod.
V určenom termíne zahlasovali šiesti členovia rady fondu:
Michalovič Peter, Lukáčová Alžbeta, Brat Roman, Čierniková Irina, Halvoník Alexander, Piačka Igor,
__________________________________________________________________________________
Bod 1.:
Úradu vládneho auditu vykonal audit č. 19100009-P-04 v čase od 11.1.2019 do 12.4.2019, na základe
ktorého je fond povinný odviesť na účet Úradu vládneho auditu sumu, ktorá pozostáva z dvoch
nasledovných častí:
1. Verejné prostriedky, ktorých poskytnutím nad rámec oprávnenia došlo k vyššiemu čerpaniu
verejných prostriedkov vo výške 16 088,95 €.
2. Pokuta vo výške 20 000,00 €.
Fond voči tomuto rozhodnutiu podal odvolanie, ktoré bolo zamietnuté, preto je povinný uvedenú
sumu vrátiť. Keďže suma je príliš vysoká na to, aby to fond zvládol uhradiť v jednom roku bez
narušenia prevádzky, požiadal Úrad vládneho auditu o splátkový kalendár, ktorý je priložený. Fond
podnikne ďalšie práve kroky voči Úradu vládneho auditu a rozhodnutie napadne na súde, no v danej
chvíli je povinný vyššie uvedenú sumu uhradiť.
Uznesenie č. 21/2020:
Rada Fondu na podporu umenia súhlasí s Dohodou o splátkach uzatvorenou podľa § 7 zákona č.
374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi Úradu vládneho
auditu a Fondom na podporu umenia v znení, ako je priložená k uzneseniu.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

Bod 2.:
Uznesenie č. 22/2020:
Rada Fondu na podporu umenia v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na
podporu umenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe
stanoviska dozornej komisie Fondu na podporu umenia, uznesenie dozornej komisie č. 1/2020 zo dňa
18.3.2020, schvaľuje Výročnú správu a účtovnú závierku Fondu na podporu umenia za rok 2019 v
znení predloženom na rokovaní rady.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

Bod 3.:
Členovia rady boli informovaní o podporených žiadostiach vo Výzve č. 4/2020, Výzve č. 5/2020 a
Výzve č. 6/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky.
Výzva č. 4/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej
len „výzva“), konkrétne pre Podprogram – 5.1.3 / Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť
knižníc. 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.
•
Odborná komisia v zložení: Cenigová Rozália, Doktorová Oľga, Lačná Emília, Nagyová Viera,
Repaská Alena
• Výsledky hodnotenia:
V Podprograme 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc bolo na hodnotenie
odbornou komisiou predložených 135 úplných žiadostí. V danej výzve boli pre podprogram spolu
vyčlenené finančné prostriedky vo výške 250 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné
žiadosti bola 553 667,- EUR.
V rámci Podprogramu 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc odborná
komisia odporúča podporiť 98 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 245 720,- EUR.

Výzva č. 4/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej
len „výzva“) pre Podprogram 5.3.1 / Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie. 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.
•
Odborná komisia v zložení: Gregorová Stach Lucia, Lenhart Jozef, Lovišková Danica, Mona
Chisa Anetta.
• Výsledky hodnotenia:
V Podprograme 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie bolo na hodnotenie
odbornou komisiou predložených 72 úplných žiadostí. V danej výzve boli pre podprogram spolu
vyčlenené finančné prostriedky vo výške 200 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti
bola 541 010,- EUR.
V rámci Podprogramu 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie odborná komisia
odporúča podporiť 47 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 230 000,-EUR.

Výzva č. 5/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej
len „výzva“) pre Podprogram 6.1.1 / Mesto kultúry 2021 - prípravná fáza. 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.
•
Odborná komisia v zložení: Feglová Viera, Gruska Damas, Hladký Michal, Jaurová Zoraospravedlnená, Korecký Ján, Mrvová Zuzana, Trnovská Katarína
• Výsledky hodnotenia:
V Podprograme 6.1.1. Mesto kultúry 2021 - prípravná fáza bolo na hodnotenie odbornou komisiou
predložená 1 úplná žiadosť. V danej výzve boli pre podprogram spolu vyčlenené finančné prostriedky
vo výške 30 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 10 000,- EUR.
V rámci Podprogramu 6.1.1. Mesto kultúry 2021 - prípravná fáza odborná komisia odporúča podporiť
1 žiadosť s navrhovanou výškou finančnej podpory 8000,- EUR.

Výzva č. 6/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej
len „výzva“) pre Podprogram 1.5 Literatúra. 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.
•
Odborná komisia v zložení: Ondrejička Erik, Martinová Ina, Jaglová Tatiana, Juráňová Jana,
Vallová Miroslava
• Výsledky hodnotenia:
V Podprograme 1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež bolo na hodnotenie odbornou
komisiou predložených pre štipendium typu A 29 úplných žiadostí a pre štipendium typu B 12
úplných žiadostí.
V danej výzve boli pre podprogram 1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež štipendium
vyčlenené finančné prostriedky vo výške 70 000,- EUR.
Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti štipendia typu A bola 217 795,- EUR.
Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti štipendia typu B bola 49 920,- EUR.
V rámci Podprogramu 1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež odborná komisia
odporúča podporiť 17 žiadostí štipendia typu A a 5 žiadostí štipendia typu B s navrhovanou výškou
finančnej podpory 69 582,- EUR.
V Podprograme 1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež bolo na hodnotenie
odbornou komisiou predložených 40 úplných žiadosti. V danej výzve boli pre podprogram vyčlenené
finančné prostriedky vo výške 200 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 643
194,- EUR.
V rámci Podprogramu 1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež odborná komisia
odporúča podporiť pre výzvu 28 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 220 000EUR.
Na osobnú prezentáciu v rámci podprogramu 1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a
mládež boli pozvaní žiadatelia, ktorí žiadali viac ako 20 500,- EUR.

Výzva č. 6/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej
len „výzva“) pre Podprogram 3.6 Medziodborový výskum. 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.
•

Odborná komisia v zložení: Cíbik Matej, Lipták Michal, Malíček Juraj, Marcelli Miroslav,
Tížik Miroslav
•
Výsledky hodnotenia:
V Podprograme 3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia (A - štandardné štipendium) bolo na
hodnotenie odbornou komisiou predložených 11 úplných žiadostí.

V Podprograme 3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia (B - štipendium) bolo na hodnotenie
odbornou komisiou predložených 5 úplných žiadostí.
V Podprograme 3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť bolo na
hodnotenie odbornou komisiou predložené 28 úplných žiadostí.
V Podprograme 3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity bolo na hodnotenie odbornou
komisiou predložených 25 úplných žiadostí.
V Podprograme 3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých bolo
na hodnotenie odbornou komisiou predložených 29 úplných žiadostí.
V danej výzve boli pre podprogram vyčlenené finančné prostriedky vo výške 250 000,- EUR. Žiadaná
finančná podpora pre úplné žiadosti bola spolu 1 116 991,- EUR.
V rámci Podprogramu 3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia (A - štandardné štipendium)
odborná komisia odporúča podporiť 7 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 45 585,EUR.
V rámci Podprogramu 3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia (B - štipendium) odborná
komisia odporúča podporiť 0 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 0,- EUR.
V rámci Podprogramu 3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť odborná
komisia odporúča podporiť 19 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 65 231,- EUR.
V rámci Podprogramu 3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity odborná komisia odporúča
podporiť 18 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 105 184,- EUR.
V rámci Podprogramu 3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a
dospelých odborná komisia odporúča podporiť pre mimoriadnu výzvu 13 žiadostí s navrhovanou
výškou finančnej podpory 84 000,- EUR.

Výzva č. 6/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej
len „výzva“) pre Podprogram 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť . 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.
•
Odborná komisia v zložení: Bernard Garaj (ospravedlnený), Katarína Babčáková,
Stanislava Tichá, Mária Hlaváčová, Zuzana Bošeľová
•
Výsledky hodnotenia:
V Podprograme 4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť bolo na hodnotenie odbornou
komisiou predložených 43 úplných žiadostí. V danej výzve boli pre podprogram 4.1 spolu vyčlenené
finančné prostriedky vo výške 180 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 341
516,- EUR.
V Podprograme 4.1.1 – Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o tradičnej kultúre bolo na
hodnotenie odbornou komisiou predložených 12 úplných žiadostí. Žiadaná finančná podpora pre
úplné žiadosti bola 70 604,EUR.
V rámci Podprogramu 4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o tradičnej kultúre –
odborná komisia odporúča podporiť 5 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 25 600,EUR.

V Podprograme 4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra (štipendium) bolo na hodnotenie
odbornou komisiou predložených 4 úplných žiadostí. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti
bola 48 624,- EUR.
V rámci Podprogramu 4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra (štipendium ) – odborná
komisia odporúča podporiť 4 žiadosti s navrhovanou výškou finančnej podpory 26 338,- EUR.
V Podprograme 4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra bolo na
hodnotenie odbornou komisiou predložených 12 úplných žiadostí. Žiadaná finančná podpora pre
úplné žiadosti bola 114 701,- EUR.
V rámci Podprogramu 4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra –
odborná komisia odporúča podporiť 12 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 66 910,EUR.
V Podprograme 4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra bolo na
hodnotenie odbornou komisiou predložených 16 úplných žiadostí. Žiadaná finančná podpora pre
úplné žiadosti bola 107 587,- EUR.
V rámci Podprogramu 4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra – odborná
komisia odporúča podporiť 6 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 41 218,- EUR.
V rámci Podprogramu 4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť odborná komisia odporúča
podporiť 27 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 160 066,- EUR.

Výzva č. 6/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej
len „výzva“) pre Podprogram 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť . 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.
•
Odborná komisia v zložení: Viera Feglová, Mária Hlaváčová, Agáta Krausová, Monika
Tkáčová, Štefan Zima
•
Výsledky hodnotenia:
V danej výzve pre podprogram 4.3.1 bolo na hodnotenie odbornou komisiou predložených 5 úplných
žiadostí. Alokované finančné prostriedky boli vo výške 150 000,- EUR spolu pre podprogramy 4.3.1
a 4.3.2. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti pre podprogram 4.3.1 bola 195 503,00 €.
V podprograme 4.3.2 bolo na hodnotenie odbornou komisiou predložených 35 úplných žiadostí,
z toho jedna žiadosť preradená z podprogramu 4.1.3- 20-413-02371. Alokované finančné prostriedky
boli vo výške 150 000,- EUR spolu pre podprogramy 4.3.1 a 4.3.2. Žiadaná finančná podpora pre
úplné žiadosti pre podprogram 4.3.2 bola 353 248,00 €.
V rámci Podprogramu 4.3.1 - Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúreodborná komisia odporúča podporiť 3 žiadosti s navrhovanou výškou finančnej podpory 85 000,EUR.
V rámci Podprogramu 4.3.2 - Vznik a prezentácia tvorby- tradičná kultúra odborná komisia odporúča
podporiť 18 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 65 000,- EUR.
Uznesenie č. 23/2020:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov
fondom v rámci Výzvy č. 4/2020, Výzvy č. 5/2020 a Výzvy č. 6/2020 na predkladanie žiadostí o
finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia pre podprogramy:
5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc
5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie

6.1.1 Mesto kultúry 2021 - prípravná fáza
1.5 Literatúra
3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity
4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť - tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
4.3 Vznik a prezentácia tvorby –tradičná kultúra – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

Bod 4. :
Členom rady boli predložené dva vnútorné predpisy Fondu na podporu umenia:
- Interná smernica o záväzných postupoch pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou
- Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na
podporu umenia.
Uznesenie č. 24/2020:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje znenie vnútorného predpisu Internej smernice o záväzných
postupoch pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v znení, v akom bol predložený.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

Uznesenie č. 25/2020:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje znenie vnútorného predpisu Zásad, spôsobu a kritérií
hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v znení, v
akom bol predložený.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

Bod 5. :
Na hlasovaní per rollam boli zaradené do programu dve žiadosti o zmenu použitia finančných
prostriedkov fondu:
a. Žiadosť o zmenu ilustrátora projektu č. 19-154-004476 - Diana Mašlejová: Štefánia,
Bratislavské rozprávky, výška finančnej podpory 4 000 EUR, od prijímateľa Občianske združenie Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli Polgári Társulás.
Popis problematiky: Prijímateľ dotácie zaslal FPU žiadosť o zmenu v osobe
ilustrátora knihy. Ilustrátorom mal byť podľa zmluvy s FPU Gábor Gyenes, v žiadosti
o zmenu požaduje prijímateľ dotácie doplniť ilustrátorský tím o Bianku Törökovú.

Vydavateľstvo žiadosť zdôvodnilo tým, že aj keď v čase podania žiadosti nebola
plánovaná spolupráca týchto umelcov, títo predložili spoločný návrh ilustrácií, ktorý
vydavateľstvo posúdilo tak, že bude v prospech projektu a cieľovej skupiny, keďže
sa v tejto podobe umelecké dielo navzájom posilňuje, prekvapuje a obohacuje
čitateľov knihy. Na každej ilustrácii sa budú podieľať obaja ilustrátori, vizuálny štýl,
arzenál a rozmýšľanie ilustrátorov sú v základoch podobné, líšia sa v detailoch –
voľné kresby Törökovej zakladajú hlavne na štruktúrach a farebných kombináciách,
Gyenesove zasa na linke a kresbe, priestorovosti.

Uznesenie č. 26/2020:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu ilustrátora projektu č. 19-154-004476 Diana Mašlejová: Štefánia, Bratislavské rozprávky, výška finančnej podpory 4 000 EUR, od prijímateľa
- Občianske združenie Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli Polgári Társulás.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

b. Žiadosť o posuny vo vydávaní čísel časopisu oproti záväzným výstupom v zmluve
projektu č. 18-231-03670 - Profil súčasného výtvarného umenia, výška finančnej
podpory 24 000 EUR, od prijímateľa - Kruh súčasného umenia PROFIL.
Popis problematiky: Podľa zmluvy mali vyjsť jednotlivé čísla časopisu nasledovne:
máj – júl – október - december 2018. V skutočnosti vyšli nasledovne: č. 1:
30.4.2018, č. 2: 30.8.2018, č. 3: 30.11.2018, č. 4: 30.12.2018, teda dve čísla vyšli s
jednomesačným oneskorením, jedno vyšlo v predstihu. Zdôvodnenie prijímateľa
podpory: „periodicita časopisu Profil súčasného výtvarného nemohla byť dodržaná
vzhľadom na to, že finančný grant FPU prišiel na účet občianskeho združenia Kruh
súčasného umenia až 30. 5.2018.“
Uznesenie č. 27/2020:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o posuny vo vydávaní čísel časopisu oproti
záväzným výstupom v zmluve projektu č. 18-231-03670 - Profil súčasného výtvarného umenia, výška
finančnej podpory 24 000 EUR, od prijímateľa - Kruh súčasného umenia PROFIL.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.
Bod 6. :
V rámci programu boli členovia rady informovaní o činnosti kancelárie od 06. 02. 2020 do 18. 03.
2020:
- V dňoch 26. - 28. 02. 2020 sa riaditeľ stretol s predstaviteľmi Nórskych fondov v meste Lillehammer
v Nórsku (hradil Úrad vlády SR)
- V dňoch 05. - 07. 03. 2020 sa uskutočnila prezentácia zástupcov fondu spolu s Adam Mickiewicz
Institute na medzinárodnom jazzovom festivale v Poľsku (hradila pozývajúca strana)

- Vzhľadom na opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu, nebolo možné zrealizovať dve
zasadnutia odborných komisií. Konkrétne išlo o zasadnutie odbornej komisie k podprogramu 5.3.2,
ktoré sa malo uskutočniť dňa 13.3.2020 a zasadnutie odbornej komisie k podprogramu 3.5, ktoré sa
malo uskutočniť 17.3.2020. V oboch prípadoch nebude možné dodržať 60 dňovú lehotu na
rozhodnutie riaditeľa, keďže to momentálne situácia neumožňuje. Pravdepodobne nás podobná
situácia očakáva aj prípade Výzvy č. 7 a Výzvy č. 8, kde odborné komisie nebudú môcť taktiež
zasadnúť, keďže ich rada nemohla ani zvoliť. Riaditeľ bude hľadať riešenie vzniknutej situácie
a priebežne bude o tom radu informovať, pričom vyhodnocuje alternatívu, že by zasadnutia
prebiehali prostredníctvom videokonferencie. Takéto riešenie by však vyžadovalo, aby sa zmenil
spôsob voľby členov odborných komisii na čas trvania mimoriadnych opatrení.

Uznesenie č. 28/2020:
Rada fondu na podporu umenia berie na vedomie správu o činnosti kancelárie od 06. 02. 2020 do 18.
03. 2020.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.
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