Tlačová informácia

Stretnutie zástupcovorganizácií združujúcichpracovníkov v kultúrnom
priemysle s ministerkou kultúry SR
Dňa20.augusta2020sa uskutočnilostretnutie ministerky kultúry Natálie Milanovej a zástupcov
organizácií: HudobnáÚnia Slovenska, Asociácia hudobných klubov Slovenska, Združeniepromotérov
a festivalov Slovenska, Klubnezávislýchdivadiel ADTaAsociácia kultúrnych inštitúcii Slovenska. Na
uvedenomstretnutí bol prítomný aj štátny tajomník MK RadoslavKutaš.
Zástupcovia uvedených organizáciíoceňujú obojstranne vecnú diskusiu,ktorá trvala takmer dve
hodiny. Predmetom rokovania boli konkrétne návrhy a krokypomocikreatívnemu priemyslu –
a teda všetkým výkonnýmpovolaniam v rámcitohto odvetvia.

Ministerka Natália Milanová sa zaviazalav čo najkratšomčase umožniťnadviazanie priameho
dialógus Ministerstvom zdravotníctva a Úradomverejného zdravotníctva SR tak, aby sa nastavil
jasný, primeraný a predvídateľný model fungovaniasektoru hromadnýchpodujatí (kultúra, šport,
spoločenskéakcie). Cieľomje zohľadnenie špecifík organizácietakýchto podujatí, primeranosť
opatrení a tiež určenie zodpovednostizaekonomickýdosahopatrení na všetky dotknuté strany.
Zástupcovia organizáciíopakovanie zdôraznili,žetento model je nevyhnutný pre efektívne
a zmysluplnéfungovanie a zároveň pripomenuli opakovaný problém, kedy ani pár dní pred 1.
septembromneexistuje jasný súbor záväznýchpravidiel a pokynov pre tento sektor a pre príslušné
okresné ÚVZ. Rovnako tak nie je známymechanizmusuplatňovania náhrad pri ich zrušení.
V najbližšíchdňochby sa malouskutočniť aj stretnutie zástupcovtýchto organizáciis ministrom
zdravotníctva Marekom Krajčím a hlavným hygienikomJánom Mikasom, ktoré sprostredkuje
ministerka kultúry.

Jedným zbodov diskusiebola možnosťpodporiť ľudí pracujúcich v kultúrnom priemysle aj finančnou
pomocou,ktorá by sa mohla skladať v ideálnom prípade ztroch zložiek,aby pokryla špecifické
potreby jednotlivcov a organizácií.

1. Ohlásená pomoc umelcomprostredníctvom grantovej schémyFondu na podporu umenia
Podmienkytejto pomocistanoví Fond na podporuumenia(FPU). Prioritne ide o schémuurčenú
ľuďom,ktorí “prepadli cezsito” napríklad kvôli súbehučinností. Pôjde o štipendiá, granty a projekty
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smerované do nadchádzajúcichmesiacov. Zástupcovia organizácii apelovali, aby grantová schéma
bola čo najzrozumiteľnejšiaa týkala sa čo najširšieho okruhu možnýchprofesií a zameraní, teda
okremklasickýchvýkonných umelcov i kategórií s technickým alebo kreatívnym vkladom(napr. light
designer, režisér, dramaturg,choreograf, tanečník, grafik a pod.).

2. Náhradypre umelcov alebo obslužnéprofesie (napr. technické profesie, manažéri,
produkčníatď.), ktoré nespadajú do schémyFPU ani po rozšírení okruhuv zmyslenávrhu.
Ide o alokovanie prostriedkov na pokrytie výpadku príjmov spätne zauplynulé mesiace od
marca.

3. Náhradypre organizácie, promotérske spoločnosti, kluby, ticketingové spoločnosti,
produkčnéspoločnosti, dodávateľov techniky kluby, nezriaďovanédivadlá, atď. Ide o
kultúrnych operátorov, ktorí zabezpečujúchod živejkultúry a hromadných podujatí. Schéma
pomoci sa môžerealizovať napríklad po vzore schémy zČR: COVID-19aKultúra (spoločná
schémaMPo ČRa MK ČR), ktorá bude refundovať vynaložené prostriedky na zrušené
podujatia a aktivity.

Spoločné vyhlásenie zástupcovorganizácií: „Toto je zatiaľ prvé stretnutie zosérie mnohých,ktoré nás
v blízkej dobečakajú a veríme, žesa veci začnúhýbať správnym smerom.Zároveň veríme, že
spoločnékultúrne a športové zážitky povzbudiavšetkých v týchto ťažkých časoch.“

Rokovanie s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkomje naplánované na utorok 25. augusta
2020.O výsledkutohto rokovania budú asociácie informovať.
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