
Did you ever try to 
translate

“ARM’S LENGTH”
to Slovak/Czech?

alebo
Ako financovať kultúru, aby 

aspoň niektorí boli
spokojní…



Úloha štátu „Asistent“ „Patrón“ „Architekt“ „Inžinier“

Modelová 
krajina

USA Veľká Británia Francúzsko Sovietsky zväz 
a ideologické režimy

Cieľ kultúrnej 
politiky

diverzita, rôznorodosť kvalita spoločenská 
prospešnosť

politické vzdelávanie

Model 
financovania a 

správy

daňové úľavy a odpočty Arts Council

(princíp „arm’s 
length“)

ministerstvo kultúry vlastníctvo 
prostriedkov 

umeleckej produkcie

Vnútorná 
dynamika 
systému

náhodná evolučná revolučná revizionistická

Umelecké 
kritériá

náhodné profesionálne spoločenské politické

Postavenie 
umelca

* závislý na zisku

* závislý na finančných 
podmienkach a vkuse 
sponzorov

* čiastočne závislý na 
zisku
a vkuse sponzorov
* grantová báza

* členstvo v 
umeleckých úniách

* priama štátna 
podpora

* členstvo v 
oficiálnych 
umeleckých úniách

* súhlas politickej 
strany

Výhody * rôznorodosť potenciálnych 
finančných zdrojov

* podpora kvalitnej 
produkcie a prirodzená 
dynamika systému

* sloboda od 
závislosti na zisku

* prístupnosť 
kultúry rôznym 
sociálnym vrstvám

* sústredenie 
kreatívnej energie 
(na politické ciele)

Nevýhody * finančná dotácia nie je 
nevyhnutne zameraná na 
kvalitu

* dotácie sú ťažko 
mapovateľné
* možnosť daňových podvodov

* elitizmus * umelecká 
stagnácia

* ideologická 
podriadenosť

* vznik 
„undergroundu“

* propaganda 
miesto umenia



POLITICS VERSUS POLICIES??? 



WHAT YOU NEED TO CREATE AN ARTS 
COUNCIL?

10
YEARS…









Verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, 
kultúry a kreatívneho priemyslu.

Vznikol na základe zákona č. 284/2014 Z. z.

Nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je 
nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy.



Rada
Štatutárny orgán

Riaditeľ
Výkonný orgán

Dozorná komisia
Kontrolný orgán

Odborné
komisie

Kancelária
Administratívny orgán



Rada fondu má 9 členov, z ktorých štyroch menuje a odvoláva minister 
a piatich na návrh profesijných združení aktívne činných v oblasti 
umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Členovia rady na pravidelných 
rokovaniach schvaľujú kľúčové dokumenty fondu, stanovujú zásady 
hodnotenia žiadostí a následné poskytovanie finančných prostriedkov 
z fondu. 



Kontrolným orgánom fondu je dozorná komisia pozostávajúca z troch 
členov. Dozorná komisia vykonáva kontrolu hospodárenia fondu, 
vyjadruje stanovisko k záležitostiam finančného charakteru a odporúča 
rade ich schválenie.



Výkonnou zložkou fondu je riaditeľ, ktorý na základe poverenia rady 
koná v mene v fondu, navrhuje rade na schválenie vnútorné predpisy 
a zodpovedá za administratívno-technickú činnosť kancelárie fondu. 
Rozhoduje o poskytnutí finančných prostriedkov, ktoré odborná komisia 
na základe hodnotenia odporučí pre jednotlivé žiadosti.



Zásadnou súčasťou fondu sú odborné komisie, ktorých členov navrhujú 
riaditeľovi právnické osoby pôsobiace v oblasti umenia, kultúry a 
kreatívneho priemyslu. Členov odborných komisií vymenúva rada 
fondu, pričom ich základnou úlohou je hodnotenie žiadostí 
o poskytnutie prostriedkov z fondu.



Odborné komisie – nominanti právnických osôb, pôsobiacich v oblasti 
umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, volení radou.

Rok Nominanti Menovaní členovia Hodnotiaci členovia

2016 870 198 137

2017 187 115 182



Formy podpory: dotácie a štipendiá

Rozpočet fondu: 20 000 000,- EUR
97% podporná činnosť



1. rok FPU 
- „testovací“ a „kontinuálny“ rok 
- 1. výzva – november 2015

2. rok FPU 
– FPU poskytuje relatívne stabilnú finančnú podporu projektov 
v jednotlivých programoch. Uskutočnili sa iba nepatrné 
úpravy/špecifikácie kvôli zavedeniu nových pilotných podprogramov, 
ktoré musia byť po ich prvom roku implementácie zhodnotené.
- 1. výzva – október 2016

3. rok FPU 
– nové programy – navýšený rozpočet
- 1. výzva – september 2017



Pravidlá podpory musia reflektovať potreby prostredia.

Stratégia kultúrnej politiky sa pravidelne aktualizuje– flexibilita 
a schopnosť rýchlo reagovať na zmeny v kultúrnom sektore.

Výsledok diskusií a rokovaní s kompetentnými predstaviteľmi z 
jednotlivých oblastí umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu.



Profesionálne umenie:

Divadlo (tvorba, podujatia, divadlá)
Tanec (tvorba, podujatia, tanečné zoskupenia)

Hudba (tvorba, podujatia)
Vizuálne umenie (tvorba, podujatia, galérie)

Literatúra (tvorba, preklady, podujatia)
Medziodborové aktivity (tvorba, podujatia)



Výskum, odborná kritika a vzdelávacie aktivity
Ľudová kultúra (tvorba a podujatia)

Neprofesionálne umenie (tvorba, podujatia)
Kultúrno-osvetová činnosť

Múzeá a galérie (podujatia, infraštruktúra, akvizície)
Knižnice (podujatia, infraštruktúra, akvizície)

Časopisy
Kultúrne a umelecké centrá

Multimediálne diela



Novinky v roku 2018:

- Aktivity nezávislých hudobných organizácií
- Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
- Tvorba a realizácia – dizajn
- Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty
- Aktivity rezidenčných centier
- Kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia
- Mesto kultúry



MAXIMÁLNA VÝŠKA POSKYTOVANEJ DOTÁCIE

Divadlo 50. 000 €

Tanec 50. 000 €

Hudba 50. 000 €

Vizuálne umenie 50. 000 €

Literatúra 50. 000 €

Medziodborové diela 50. 000 €

Časopisy 65. 000 €

Multimediálne diela 100. 000 €

Kultúrne centrá 200. 000 €

Festivaly 200. 000 €

Výskum a vzdelávacie aktivity 40. 000 €

Knižnice 50. 000 €

Múzeá a galérie 40. 000 €

Zbierkové a pamäťové inštitúcie 50. 000 €



Podprogram Prijaté žiadosti Žiadaná suma Podporené žiadosti Pridelená suma

Divadlo 255 3 296 167 184 1 215 033

Tanec 82 977 561 51 346 635

Hudba 414 4 139 339 285 1 409 413

Vizuálne umenie 461 3 871 904 257 1 086 287

Literatúra 542 2 661 157 383 1 388 846

Medziodborové diela 143 2 379 839 71 633 406

Veľké festivaly 41 2 824 507 26 1 200 000

Kultúrne centrá 54 2 401 512 32 1 211 000

Časopisy 56 1 329 586 41 675 500

Výskum a vzdelávacie
aktivity

578 3 593 550 215 927 857

Ľud. kultúra a kult.-
osvetová činnosť

986 6 172 326 655 2 123 800

Pämaťové a fondové
inštitúcie

894 5 338 283 671 2 392 851

SPOLU 4 488 38 985 731 2 871 14 610 628



- V roku 2016 Fond na podporu umenia prijal 4 899 žiadostí na podporu projektov z oblasti umenia, 
kultúry a kreatívneho priemyslu a z toho poskytol finančnú podporu 2 910 žiadostiam.

- V roku 2017 Fond na podporu umenia prijal spolu 4 488 žiadostí na podporu projektov z oblasti 
umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu a z toho poskytol finančnú podporu 2 871 žiadostiam. 

2016

Predpokladaná podpora

€ 14,330,390

Úspešnosť

59,42 %

2017

Predpokladaná podpora

€ 14, 610,628

Úspešnosť

63,97 %



www.fpu.sk



Bratislavská regionálna dotačná schéma na 
podporu kultúry 



STRATÉGIA ROZVOJA KULTÚRY V BRATISLAVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI 2015 -2020

VÝCHODISKOVÝ STAV

▸Kultúra je na Slovensku dlhodobo podfinancovaný sektor.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2016: 
0,9 %

celkový rozpočet výdavky na kultúru

Bratislavský samosprávny kraj
2016: 3,5 %

celkový rozpočet výdavky na kultúru



STRATÉGIA ROZVOJA KULTÚRY V BRATISLAVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI 2015-2020

KULTÚRNE PORTFÓLIO BSK

▸ 7 kultúrnych inštitúcií:

Divadlo Aréna
Divadlo Astorka
Divadlo LUDUS
Bratislavské bábkové divadlo
Malokarpatská knižnica
Malokarpatské múzeum
Malokarpatské osvetové 
stredisko

▸Niekoľko vlastných 
kultúrnych a odborných 
aktivít a podujatí

▸ Stovky subjektov nezriaďovanej a 
nezávislej kultúry na území 
mesta tvoriace metropolitnú 
kultúru (platforma Kultúrna 
Bratislava)

▸ Kultúrne inštitúcie a kultúrne 
zoskupenia na vidieku tvoriace 
miestnu a regionálnu kultúru



Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry

NOVÝ GRANTOVÝ PROGRAM S REKORDNÝM FINANČNÝM BALÍKOM 
PRE NEZRIAĎOVANÚ KULTÚRU

PRVÝ DOTAČNÝ MECHANIZMUS NA ÚROVNI VÚC ZALOŽENÝ NA 
HODNOTENÍ NEZÁVISLEJ ODBORNEJ KOMISIE

ALOKOVANÉ FINANČNÉ ZDROJE:

2015 – 400 000 EUR

2016 – 800 000 EUR

2017– 951 000 EUR

2018 – 889 000 EUR



SCHVAĽOVACÍ PROCES

Zastupiteľstvo BSK schvaľuje návrh na poskytnutie dotácií

VÝZVA

Odborná hodnotiaca komisia

Hodnotiaca komisia ohodnotí žiadosti (body + zdôvodnenie)

< 65% priemeru bodov

Hodnotiaca komisia odporučí žiadosti a alokácie na podporu

Dotačná komisia navrhne žiadosti a alokácie na podporu a predloží na 
zastupiteľstvo 

> 65% priemeru bodov – návrh 
dotácií

Dotačná komisia

Dotačná komisia posúdi návrh hodnotiacej komisie pričom môže na 
základe zdôvodnenia zmeniť výšku dotácie odporúčanú odbornou 

hodnotiacou komisiou pre jednotlivé žiadosti navrhnuté na podporu



Ako uplatňovať princíp ARM’S LENGTH na
komunálnej úrovni?

• Kvalita versus participácia

• Umenie versus komunita

• Politika versus politiky


