Zápis zo 4. rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 16. 04. 2020 o 13.00 hod.
Miesto: rokovanie formou videokonferencie
Prítomní: Roman Brat, Irina Čierniková, Alexander Halvoník, Alžbeta Lukáčová, Peter Michalovič, Anna
Miklovičová, Igor Piačka, Jozef Švolík, Silvia Stasselová, Jozef Kovalčik, Eva Turanská.
Silvia Stasselová, predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvorila 4.
rokovanie rady a za overovateľku zápisu navrhla Annu Miklovičovú
Za: 9
Proti:0
Zdržal sa:0
Rada fondu schválila Annu Miklovičovú za overovateľku zápisu z 4. rokovania rady fondu.
Program:
1. Schválenie programu.
2. Informácia o schválených uzneseniach per rollam.
3. Informácia o podporených žiadostiach vo Výzve č. 6/2020 na predkladanie žiadostí o finančné
prostriedky.
4. Menovanie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia – predkladá riaditeľ FPU.
5. Voľba členov odborných komisií Výzvy č. 7/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky Fondu na podporu umenia – predkladá riaditeľ FPU.
6. Schválenie Výzvy č. 10/2020 a Mimoriadnej výzvy na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky – predkladá riaditeľ FPU.
7. Schválenie vnútorných predpisov – predkladá riaditeľ FPU.
8. Úprava postupov FPU vzhľadom na pandémiu koronavírusu.
9. Žiadosti o zmenu použitia finančných prostriedkov fondu – predkladá riaditeľ FPU.
10. Informácia o činnosti kancelárie od 19.3.2020 do 15.4.2020.
11. 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 4. rokovania.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 4. rokovania rady fondu.

K bodu č. 2:
V ďalšom bode programu podal riaditeľ fondu rade fondu informáciu o výsledkoch hlasovaní per rollam:
- 17.03.2020
a. Posun termínu na predkladanie žiadostí v rámci výzvy č. 8
Uznesenie č. 18/2020: Rada Fondu na podporu umenia v súvislosti s obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou koronavírusu schvaľuje posun termínu na predkladanie žiadosti v rámci výzvy č. 8 o dva týždne
do 6.4.2020 (pôvodný termín 23.03.2020).
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Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.
b. Pozastavenia realizácie všetkých verejných podujatí v rámci prebiehajúcich projektov podporených z finančných prostriedkov FPU
Uznesenie č. 19/2020: Rada Fondu na podporu umenia v súvislosti s celoplošným zákazom organizovania verejných kultúrnych podujatí a ďalšími obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou koronavírusu
schvaľuje pozastavenie realizácie všetkých verejných podujatí v rámci prebiehajúcich projektov podporených z finančných prostriedkov FPU na obdobie od 23. 03. 2020 do 20. 04. 2020.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.
c. Obmedzenie prijímania a odosielania poštových zásielok
Uznesenie č. 20/2020: Rada Fondu na podporu umenia v súvislosti s celoplošným zákazom organizovania verejných kultúrnych podujatí a ďalšími obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou koronavírusu
schvaľuje, že až do odvolania akákoľvek komunikácia medzi kanceláriou a žiadateľmi/prijímateľmi bude
prebiehať výlučne elektronicky prostredníctvom emailu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.
-

18.3.2020
a. Súhlas s Dohodou o splátkach

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.
b. Schválenie Výročnej správy a účtovnej závierky FPU za rok 2019
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
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Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.
c. Informácia o podporených žiadostiach vo Výzve č. 4/2020, Výzve č. 5/2020 a Výzve
č. 6/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky
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.
d. Schválenie vnútorných predpisov
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.
e. Žiadosti o zmenu využitia finančných prostriedkov
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.
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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
f.

Informácia o činnosti kancelárie od 06.02. do 18.03.2020

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.
-

26.03.2020
a. Súhlas s alternatívnou formou zasadnutí Odborných komisií

Uznesenie č. 29/2020: Rada Fondu na podporu umenia v súvislosti s obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou koronavírusu schvaľuje, aby zasadnutia odborných komisií prebiehali prostredníctvom online
videokonferencie do obdobia, kým nebude možné štandardné zasadnutie odbornej komisie v sídle
fondu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.
b. Odsúhlasenie dočasnej zmeny v článku 4, bod 10 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a
kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z FPU
Uznesenie č. 30/2020: Rada Fondu na podporu umenia v súvislosti s obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou koronavírusu pozastavuje platnosť článku 4, bod 10 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritéria hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia do obdobia, kým nebude možné štandardné zasadnutie odbornej komisie v sídle fondu. Zároveň schvaľuje nové
znenie predmetné článku v znení:
Zo zasadnutia odbornej komisie vyhotovuje zápis riaditeľom poverený zamestnanec fondu. Správnosť zápisu z rokovania odbornej komisie potvrdzuje súhlasom prostredníctvom elektronickej pošty
predseda komisie a všetci členovia odbornej komisie k príslušnej výzve, ktorý poverený zamestnanec
vytlačí a priloží k zápisu. Zápis z rokovania komisie obsahuje základné informácie o termíne a priebehu rokovaní a počte hodnotených žiadostí. Prezenčná listina z rokovania komisie sa nevyhotovuje,
pričom dokladom o účasti na zasadnutí je elektronicky súhlas so správnosťou zápisu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.
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c. Odsúhlasenie dočasnej zmeny v článku 5, bod 10 vnútorného predpisu Zásady,
spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z FPU
Uznesenie č. 31/2020: Rada Fondu na podporu umenia v súvislosti s obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou koronavírusu pozastavuje platnosť článku 5, bod 10 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritéria hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia do obdobia, kým nebude možné štandardné zasadnutie odbornej komisie v sídle fondu. Zároveň schvaľuje nové
znenie predmetné článku v znení:
Podľa § 17 ods. 8 zákona odborná komisia predloží protokol v písomnej forme riaditeľovi. Povinnou
prílohou protokolu sú hodnotiace tlačivá z registračného systému fond, prezenčná listina a zápis z
rokovania komisie. Súhlas so správnosťou všetkých dokumentov potvrdí elektronicky predseda alebo
podpredseda príslušnej odbornej komisie a všetci členovia odbornej komisie, ktorí sa zúčastnili hodnotenia. Predložením protokolu a jeho príloh príslušná odborná komisia ukončí svoju činnosť.
Za: 8
Proti:0
Zdržal sa: 0
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.
d. Dočasné povolenie online prezentácií s kritériami a podmienkami určenými FPU
Uznesenie č. 32/2020: Rada Fondu na podporu umenia v súvislosti s obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou koronavírusu schvaľuje, aby sa za plnohodnotnú náhradu verejnej prezentácie pokladala aj tzv.
online prezentácia.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1- Švolík Jozef
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté

K bodu č. 3:
Riaditeľ fondu informoval členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odborných komisií Výzvy č.
6/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len „výzva“),
ktoré sa presunuli vzhľadom na mimoriadnu situáciu na neskorší termín. Konkrétne Podprogram – 3.5
Literatúra: Výskum a vzdelávanie 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: Ján Gallik, Daniela Humajová, Jana Juráňová, Miroslav Marcelli, Miloslav
Vojtech

•

Výsledky hodnotenia:
V rámci Podprogramu 3.5.1 Výskum a odborná reflexia - literatúra (A - štandardné štipendium)
odborná komisia odporúča v súlade so znením Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu
umenia na rok 2020 podporiť 4 žiadosti s navrhovanou výškou finančnej podpory 41 533,- EUR.
V rámci Podprogramu 3.5.1 Výskum a odborná reflexia - literatúra (B - štipendium) odborná
komisia odporúča v súlade so znením Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia
na rok 2020 podporiť 1 žiadosť s navrhovanou výškou finančnej podpory 4 320,- EUR.
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V rámci Podprogramu 3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra odborná
komisia odporúča v súlade so znením Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia
na rok 2020 podporiť 7 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 23 300,- EUR.
V rámci Podprogramu 3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity - literatúra odborná komisia
odporúča v súlade so znením Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok
2020 podporiť 12 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 41 155,- EUR.
V rámci Podprogramu 3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - literatúra odborná komisia odporúča v súlade so znením Štruktúry podpornej činnosti Fondu
na podporu umenia na rok 2020 podporiť pre mimoriadnu výzvu 14 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 65 650,- EUR.
V danej výzve boli pre podprogram vyčlenené finančné prostriedky vo výške 180 000,- EUR.
Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola spolu 305 982,- EUR.
Riaditeľ fondu ďalej informoval členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie pre
podprogram 5.3.2 Akvizícia galérií

•
•

Odborná komisia: Büngerová Vladimíra, Klobučníková Magdaléna, Kružliaková Silvia, Lenhart Jozef, Lovišková Danica
Výsledky hodnotenia:
V Podprograme 5.3.2 Akvizícia galérií odborná komisia odporúča v súlade so znením
Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2020 podporiť 60 žiadostí

s navrhovanou výškou finančnej podpory 168 033,- EUR.
V danej výzve boli pre podprogram spolu vyčlenené finančné prostriedky vo výške
200 000,- EUR. Žiadaná finančná podpora pre úplné žiadosti bola 195 368,- EUR.
Uznesenie č. 33/2020: Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov fondom v rámci Výzvy č. 6/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia pre podprogramy:

3.5.1 Výskum a odborná reflexia - literatúra
3.5.1 Výskum a odborná reflexia - literatúra (B
3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra
3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity – literatúra
3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra
5.3.2 Akvizícia galérií
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 4:
V tomto bode sa rada zaoberala menovaním členov odborných komisií s končiacim 2-ročným funkčným obdobím, ktorým rada opätovným vymenovaním môže predĺžiť členstvo v odbornej komisii
o ďalšie funkčné obdobie. Členovia rady si preštudovali návrhy riaditeľa na členov odborných komisií
Fondu na podporu umenia a o návrhoch jednotlivo hlasovali. Výsledky hlasovania boli zaznamenané v
sumarizačnom hlasovacom hárku, ktorý je prílohou k tejto zápisnici.
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K bodu č. 5:
Rada fondu zvolila členov odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí vo Výzve
č. 7/2020 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. V súvislosti s výzvou č. 7/2020 riaditeľ fondu predložil návrh alokácií finančných
prostriedkov na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia.
Uznesenie č. 34/2020: Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje zmeny alokácií finančných prostriedkov v rámci Výzvy č. 7/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia
v znení predloženom na rokovaní rady.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 6:
V tomto bode programu sa rada venovala schváleniu Výzvy č. 7/2020 a Mimoriadnej výzvy č. 1/2020
na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky.
Uznesenie č. 35/2020: Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje znenie Výzvy č. 10/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia v znení predloženom na rokovaní
rady.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Uznesenie č. 36/2020: Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje znenie Mimoriadnej Výzvy č. 1/2020
na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia v znení predloženom na
rokovaní rady.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 7:
V nasledujúcom bode programu sa rada fondu venovala schváleniu vnútorného predpisu Príručka pre
vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu Fondu na podporu umenia
Uznesenie č. 37/2020: Rada Fondu na podporu umenia schválila predkladaný návrh vnútorného predpisu Príručka pre vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu Fondu na podporu umenia po zapracovaní
pripomienok členov rady Fondu na podporu umenia v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
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K bodu č. 8:
V tomto bode sa členovia rady venovali opatreniam vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu so
šírením koronavírusu:
a. Riaditeľ fondu rade navrhol, aby oprávnené obdobie tých podprogramov, ktoré malo byť ukončené v priebehu roka 2020, bolo predĺžené do konca roka 2020. V tejto súvislosti tiež poznamenal, že sa budú vo zvýšenej miere posúvať aj termíny predloženia finančného vyúčtovania a vecného vyhodnotenia pre projekty, ktoré majú termín k 31.05.2020 a k 30.06.2020 na 31.12.2020
(pôjde o štandardný postup na základe žiadosti).
Uznesenie č. 38/2020: Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje, aby bolo oprávnené obdobie všetkých
podprogramov fondu, ktoré končí v priebehu roka 2020 predĺžené do 31.12.2020.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
b. Riaditeľ fondu informoval radu, že niektorí prijímatelia sa obrátili so žiadosťou na fond o presunutie realizácie jednorazového podujatia na budúci rok. Riaditeľ navrhol rade, aby tieto zmeny
neboli schvaľované, pretože na realizáciu projektov na budúci rok možno získať finančné prostriedky v rámci podpornej činnosti na rok 2021. O maximálne tri mesiace môžu byť presunuté
podujatia, ktorých realizácia bola plánovaná na koniec roka 2020.
Uznesenie č. 39/2020: Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje, aby subjektom nebolo umožnené
presúvanie realizácie jednorazových podujatí na rok 2021, ak nebola plánovaná ich realizácia v posledných troch kalendárnych mesiacoch roka 2020.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
12. Riaditeľ fondu upozornil na subjekty, ktoré dostali podporu na celoročné a/alebo dlhodobé
aktivity, najmä kultúrne centrá, rezidenčné centrá a rôzne nezávislé profesionálne organizácie
z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia a tradičnej kultúry (podprogramy 1.1.5,
1.2.4, 1.3.5, 1.4.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 4.3.1) a ktoré nedokážu realizovať všetky plánované aktivity v iných termínoch. Aby nedošlo k zatvoreniu, či inému ukončeniu činnosti, riaditeľ navrhol,
aby došlo k úprave výstupov existujúcich zmlúv v rámci účelu, na ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky. Išlo by o podporu takých aktivít, ktoré sa viažu k terajším, či budúcim umeleckým, kultúrnym aktivitám a podujatiam, alebo budú umožňovať ich kvalitnejšiu realizáciu.
Konkrétne by išlo o prípravu akýchkoľvek strategických plánov aktivít predmetných subjektov,
prípravu vzdelávacích podujatí pre osoby zapojené do projektu, či aktivity zamerané na budovanie, rozvoj a výskum publika a iné, podobné aktivity. Ďalej na realizáciu akýchkoľvek prezentačných, propagačných, či marketingových aktivít, tvorbu a inováciu webstránok, tvorbu internetových a/alebo digitálnych platforiem, systémov na predaj lístkov, tvorbu digitálnych obsahov, reklamných kampaní, prípravu publikácií o umeleckých a kultúrnych aktivitách daného
subjektu a iné podobné aktivity. Rovnako bude týmto subjektom umožnené financovať menšie úpravy a renovácie priestorov, opravy techniky, prípadne nákup technického vybavenia
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v rámci bežných výdavkov, ktoré sa budú viazať k realizácii kultúrnych a umeleckých aktivít.
Rovnako riaditeľ navrhuje, aby bolo uvedeným subjektom povolené navýšenie prevádzkových
nákladov na výšku 25% z poskytnutej dotácie vzhľadom na výpadky v príjmoch predmetných
subjektov.
Uznesenie č. 40/2020: Rada Fondu na podporu umenia vzhľadom na obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu schvaľuje, aby subjektom, ktoré získali podporu na celoročné a/alebo dlhodobé aktivity, najmä kultúrne centrá, rezidenčné centrá a nezávislé profesionálne organizácie z oblasti divadla,
tanca, hudby, vizuálneho umenia a tradičnej kultúry, t. j. projekty podporené v rámci podprogramov
1.1.5, 1.2.4, 1.3.5, 1.4.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 4.3.1, bola umožnená úprava výstupov existujúcich zmlúv
v rámci účelu, na ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky. Konkrétne by išlo o prípravu akýchkoľvek
strategických plánov aktivít predmetných subjektov, prípravu vzdelávacích podujatí pre osoby zapojené
do projektu, či aktivity zamerané na budovanie, rozvoj a výskum publika a iné, podobné aktivity. Ďalej
na realizáciu akýchkoľvek prezentačných, propagačných, či marketingových aktivít, tvorbu a inováciu
webstránok, tvorbu internetových a/alebo digitálnych platforiem, systémov na predaj lístkov, tvorbu
digitálnych obsahov, reklamných kampaní, prípravu publikácií o umeleckých a kultúrnych aktivitách daného subjektu a iné podobné aktivity. Rovnako bude týmto subjektom umožnené financovať menšie
úpravy a renovácie priestorov, opravy techniky, prípadne nákup technického vybavenia v rámci bežných
výdavkov, ktoré sa budú viazať k realizácii kultúrnych a umeleckých aktivít. Rovnako bude predmetným
subjektom povolené navýšenie prevádzkových nákladov na výšku 25% poskytnutej dotácie.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
13. V súvislosti s celoplošným zákazom organizovania verejných kultúrnych podujatí a ďalšími obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou koronavírusu je nevyhnutné, aby došlo k predĺženiu pozastavenej realizácie všetkých verejných podujatí v rámci prebiehajúcich projektov podporených z finančných prostriedkov FPU predbežne na obdobie od 23. 03. 2020 do 31. 05. 2020.
Cieľom opatrenia je minimalizácia výdavkov na podujatia, ktoré z dôvodu reštrikcií nebude
možné uskutočniť a zároveň zabezpečiť, aby ich bolo možné použiť na realizáciu naplánovaných podujatí v iných termínoch. Týmto opatrením odpadne oznamovacia povinnosť o nerealizácii verejných podujatí v danom období. Prijímatelia budú povinní poslať písomnú žiadosť o
zmenu termínu až keď bude jasné, aj vzhľadom na vývoj situácie, kedy bude možné dané podujatie určite zorganizovať.
Uznesenie č. 41/2020: Rada Fondu na podporu umenia, v súvislosti s celoplošným zákazom organizovania verejných kultúrnych podujatí a ďalšími obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou koronavírusu,
schvaľuje predĺženie pozastavenia realizácie všetkých verejných podujatí v rámci prebiehajúcich projektov podporených z finančných prostriedkov FPU do 31. 05. 2020.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
14. Vzhľadom na obmedzenia súvisiace so šírením koronavírusu bolo mnoho verejných podujatí
zrušených z dôvodu všeobecne platného nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Fond
k takto zrušeným podujatiam pristupuje ako k takým, ktoré boli zrušené z dôvodu vyššej moci.
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Pri takto zrušených podujatiach je fond povinný akceptovať výdavky, ktoré vznikli v súvislosti
s prípravou takéhoto podujatia v jeho realizačnom období, ako oprávnené. Problematickým je
v takých prípadoch spolufinancovanie pri vyúčtovaní už minutých prostriedkov. Keďže sa podujatie neuskutočnilo a prijímateľ nemal možnosť mať akékoľvek výnosy z daného projektu, riaditeľ navrhuje, aby sa prijímatelia vôbec nemuseli podieľať na spolufinancovaní projektu, v prípade, že pôjde o projekty realizované v rámci schémy de minimis.
Uznesenie č. 42/2020: Rada Fondu na podporu umenia vzhľadom na obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu schvaľuje, aby sa prijímatelia, ktorí z dôvodu vyššej moci nemohli realizovať svoj
projekt, nemuseli podieľať spolufinancovaním na takomto projekte v prípade, že pôjde o projekty realizované v rámci schémy de minimis.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 9:
V tomto bode sa rada venovala prijatej žiadosti o zmenu použitia finančných prostriedkov od žiadateľov a prijímateľov fondu:
Projekt: 17-231-00188, Vlna, časopis o súčasnom umení a kultúre, 35 000 €
Prijímateľ: VLNA
Popis problematiky: Podľa zmluvy malo tretie číslo časopisu vyjsť v októbri 2017, pričom
vyšlo o mesiac neskôr, teda v novembri 2017. Prijímateľ uviedol, že to bolo „kvôli vážnym
zdravotným problémom šéfredaktora Petra Šuleja. V zdravotnom stave, v akom sa nachádzal, nebolo možné vykonávať práce na vydaní časopisu Vlna, ani zabezpečiť adekvátnu náhradu.“ Prijímateľ priložil aj lekárske potvrdenie, ktoré má kancelária k dispozícii.

Uznesenie č. 43/2020: Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť 17-231-00188 vo
veci posunu vydania 1 čísla časopisu, Vlna, časopis o súčasnom umení a kultúre, 35 000 €
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 10:
Riaditeľ fondu podal rade fondu správu o činnosti kancelárie od 19.3.2020 do 16.4.2020. Informoval,
že kancelária naďalej pracuje v obmedzenom režime. Napriek tomu si plní všetky úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona. Podarilo sa plne sfunkčniť aj zasadnutia odborných komisií prostredníctvom videokonferencií.
Uznesenie č. 44/2020: Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie správu o činnosti
kancelárie od 19.3.2020 do 16.4.2020.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 11:
V rámci bodu rôzne sa členovia rady zaoberali listami adresovanými rade, konkrétne:
a. Anténa – sieť pre nezávislú kultúru, ktorá sa listom odvolala voči sankcii, vzniknutej nedodržaním
podmienok zmluvy č. 19-363-02625. Rada celú vec postúpila na prerokovanie dozornej komisii FPU,
aby vo veci rozhodla, prípadne vydala stanovisko.
b. Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, ktorá sa obrátila na radu vo veci znovu posúdenia
okolností pre oneskorené vydanie časopisu Romboid (č. zmluvy 19-231-00869). Členovia rady boli informovaní o písomnej korešpondencii medzi AOSS a fondom. Rada považuje postup kancelárie za
správny, keďže postupovala v zmysle zákona a vnútorných predpisov fondu.
Harmonogram najbližšieho rokovania rady:
5. rokovanie rady dňa: 20.5.2020

Bratislava 16.04.2020
Zápis vyhotovila: Eva Turanská
Zápis overil: Anna Miklovičová

Ing. Silvia Stasselová
predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia
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