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Vážená pani ministerka,
doterajšie kroky MK SR súvisiace so zrušením povinných 2% príspevkov do umeleckých fondov
priniesli zmeny, ktoré sa negatívnym spôsobom odrážajú na podpornej činnosti Literárneho fondu.
MK SR napriek dvom výzvam LF (list z 19.11.2020 a 26.5.2021) zatiaľ neponúklo žiadne
racionálne riešenie, žiadnu adekvátnu náhradu zaniknutých foriem podpornej činnosti a ani
náhradu za deficit v príjmoch z 2% príspevkov. Zrušenie povinných odvodov nielenže tvorcom
a umelcom v čase koronakrízy neuľahčilo ich postavenie, ale pre znefunkčnenie podpornej činnosti,
ktorá je naviazaná na príjmy z 2% príspevkov, Literárnemu fondu zabránilo podporovať ich
v takom rozsahu ako predtým. Rozhodnutie o dobrovoľných príspevkoch destabilizovalo fungovanie
Literárneho fondu.
Vážená pani ministerka, obraciam sa na Vás z poverenia členov výborov sekcií Literárneho
fondu, ktorí zastupujú jednotlivé oblasti tvorivej činnosti, podotýkam už po tretí raz, so žiadosťou
o náhradu deficitu v príjmoch spôsobeného zrušením povinných 2% odvodov dotáciou zo štátneho
rozpočtu. Takáto štátna pomoc poskytnutá na podporu literárnej, vedeckej a umeleckej
činnosti nie je v rozpore so žiadnym právnym dokumentom, práve naopak, je v súlade aj so
Zmluvou o fungovaní Európskej únie (čl. 107 ods. 3 písm. d). V krajinách EÚ sú inštitúcie
podobného typu systematicky podporované štátom.
Zo stránky MK SR sme sa dozvedeli o chystanej právnej úprave, ktorou by sa mala predĺžiť
dobrovoľnosť odvádzania dvojpercentného príspevku do umeleckých fondov do konca roka 2022,
preto Vás, pani ministerka, spoločne s členmi výborov sekcií LF a Rady fondu žiadame
o kompenzáciu straty príjmov vo výške 800 000,- €, čo je predpokladaná strata v oblasti príjmov
v budúcom roku. V rokoch 2020 a 2021 Literárny fond zredukoval podpornú činnosť
a i napriek tomu hospodáril v r. 2020 so stratou 226 602,- € a k 31.8.2021 je v porovnaní
s rokom 2019 schodok v príjmoch 596 099,- €. Doterajšiu stratu sme pokryli z finančnej
rezervy, no v roku 2022 už nebude odkiaľ čerpať zdroje na pokrytie nákladov na chod fondu.
Ak Vám skutočne záleží na samotných tvorivých pracovníkoch a výkonných umelcoch, tak stratu
spôsobenú Literárnemu fondu prípadným predĺžením platnosti novely zákona o zrušení
povinných 2% odvodov aj na rok 2022 vykompenzujete navrhovaným spôsobom, t. j. formou
dotácie zo štátneho rozpočtu.
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