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Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) ako verejnoprávna inštitúcia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu je zriadený zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde
na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení zákona č. 354/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“).
2. Smernica Fondu na podporu umenia o zamedzení konfliktu záujmov (ďalej len „smernica“)
upravuje pravidlá o zamedzení konfliktu záujmov u osôb, ktoré sa zúčastňujú na rozhodovacích, hodnotiacich, kontrolných a administratívnych procesoch fondu tak, aby boli zachované
princípy nestrannosti, transparentnosti a verejnoprávnosti.
3. Smernica je záväzná pre orgány fondu, ktorými sú rada, dozorná komisia a riaditeľ, pre členov
odborných komisií a pre zamestnancov fondu.
Článok 2
Všeobecné ustanovenia o nezlučiteľnosti funkcie člena rady,
člena dozornej komisie a riaditeľa
1. V zmysle § 5 ods. 5 zákona je funkcia člena rady nezlučiteľná s funkciou
a) prezidenta Slovenskej republiky,
b) poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
c) člena vlády Slovenskej republiky,
d) štátneho tajomníka,
e) vedúceho služobného úradu ministerstva,
f) predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,
g) predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
h) predsedu samosprávneho kraja,
i) primátora a starostu,
j) prokurátora,
k) sudcu,
l) člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky v oblasti kultúry, ak je taký orgán zriadený,
m) člena orgánov umeleckých fondov1,
n) člena orgánov Audiovizuálneho fondu2,
o) člena dozornej komisie, člena odbornej komisie a funkciou riaditeľa.
2. Člen rady nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia3,
vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.
3. Člen rady je povinný písomne oznámiť predsedovi rady a ministrovi kultúry Slovenskej republiky každú zmenu skutočností podľa bodov 1. a 2. tohto článku. Člen rady je povinný oznámenie
podľa predchádzajúcej vety učiniť bezodkladne, odkedy sa o zmene skutočností podľa bodov 1.
a 2. tohto článku dozvedel.
1

§ 4 zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov.
§ 3 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
3 Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
2
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4. Na nezlučiteľnosť funkcie člena dozornej komisie sa vzťahujú ustanovenia podľa bodu 1. písm.
a) až n) a bodu 2. tohto článku. Funkcia člena dozornej komisie je nezlučiteľná aj s členstvom v
rade, odbornej komisii a s výkonom funkcie riaditeľa.
5. Člen dozornej komisie je povinný písomne oznámiť každú zmenu skutočností podľa bodu 4
tohto článku ministrovi kultúry Slovenskej republiky. Člen dozornej komisie je povinný oznámenie podľa predchádzajúcej vety učiniť bezodkladne, odkedy sa o zmene skutočností podľa
bodu 4. tohto článku dozvedel.
6. Na nezlučiteľnosť funkcie riaditeľa sa vzťahujú ustanovenia podľa bodu 1. písm. a) až n) a bodu
2. tohto článku. Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná aj s členstvom v rade, dozornej komisii a v odbornej komisii.
7. Riaditeľ je povinný písomne oznámiť každú zmenu skutočností podľa bodu 6 tohto článku
predsedovi rady a rade. Riaditeľ je povinný oznámenie podľa predchádzajúcej vety učiniť bezodkladne, odkedy sa o zmene skutočností podľa bodu 6. tohto článku dozvedel.
8. Členovia rady, členovia dozornej komisie a riaditeľ sú povinní pri výkone svojej funkcie konať
nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom.

Článok 3
Predkladanie žiadostí a zamedzenie konfliktu záujmov
1. Podľa § 19 ods. 1 zákona žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu (ďalej len
„žiadateľ“) môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, alebo právnická osoba, predmetom činnosti ktorej je realizácia aktivít v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu špecifikovanej vo výzve na podávanie žiadostí.4
2. Žiadateľom v zmysle § 19 ods. 4 zákona nemôže byť:
a) člen rady, člen dozornej komisie, člen odbornej komisie, riaditeľ ani im blízka osoba,5
b) právnická osoba, ktorej členom riadiacich, kontrolných alebo členom dozorných orgánov,
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárnych orgánov je člen rady, člen dozornej komisie,
riaditeľ, zamestnanec fondu alebo im blízka osoba a člen odbornej komisie alebo jemu blízka
osoba v programoch, v ktorých je člen odbornej komisie hodnotiteľom, c) zamestnanec fondu,
d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo kultúry").
3. Ak je žiadateľom neoprávnený žiadateľ uvedený v bode 2. písm. a) až d) tohto článku, je žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov fondu (ďalej len „žiadosť“) z posudzovania vyradená.
4. Riaditeľ a zamestnanec fondu nemôže byť v priamom realizačnom vzťahu k projektu, ktorý je
predmetom žiadosti. Priamym realizačným vzťahom riaditeľa alebo zamestnanca fondu sa rozumie najmä majetkový podiel v právnickej osobe, ktorá je žiadateľom alebo právny vzťah na
základe osobitnej zmluvy so žiadateľom súvisiaci s projektom, ktorý je predmetom žiadosti,
4

Oprávnení žiadatelia sú bližšie špecifikovaní vo vnútorných predpisoch fondu, najmä v Štruktúre podpornej činnosti
Fondu na podporu umenia, VP FPU č. 11/ 2015 a v Zásadách poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu
umenia, VP FPU č. 12/2015.
5 Podľa § 116 a § 117 Občianskeho zákonníka je blízkou osobou príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné
osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela
jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.
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alebo pracovný alebo obdobný pomer so žiadateľom, plnenie úloh z ktorého súvisí s projektom, ktorý je predmetom žiadosti. Za realizačný vzťah sa nepokladá akákoľvek aktivita súvisiaca s prezentáciou s činnosti fondu. Ak má člen rady alebo člen dozornej komisie realizačný
vzťah k projektu, ktorý je predmetom žiadosti, je člen rady alebo člen dozornej komisie povinný túto skutočnosť oznámiť vopred tak, aby bola zaznamenaná v zápise z rokovania orgánu
fondu, ktorého je členom. V prípade oznámenia skutočností podľa predchádzajúcej vety sa člen
rady alebo člen dozornej komisie, ktorý takéto oznámenie vykoná, nemôže zúčastniť na rokovaní žiadneho orgánu fondu o predmetnej žiadosti.

Článok 4
Posudzovanie žiadostí a zamedzenie konfliktu záujmov
1. Podľa § 17 ods. 1 zákona na posudzovanie žiadostí fond zriaďuje odborné komisie. Hodnotenie
žiadostí upravuje osobitný vnútorný predpis fondu.6
2. Členov odborných komisií vymenúva a odvoláva rada podľa § 17 ods. 2 zákona.7
3. Podľa § 17 ods. 3 zákona člen odbornej komisie ani jemu blízka osoba nesmie byť štatutárnym
orgánom alebo nesmie byť členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou,
členom riadiaceho, kontrolného alebo členom dozorného orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou
osobou, a nesmie byť žiadateľom v tých programoch, v ktorých je hodnotiteľom žiadosti. Člen
odbornej komisie ani jemu blízka osoba nesmie byť v priamom realizačnom vzťahu k projektu,
ktorý je predmetom žiadosti predloženej odbornej komisii na posúdenie a hodnotenie. Priamym realizačným vzťahom sa na účely tohto zákona rozumie najmä autorský alebo iný realizačný podiel na projekte alebo majetkový podiel v právnickej osobe, ktorá je žiadateľom vo
vzťahu k príslušnej žiadosti.
4. Ak sa počas výkonu funkcie člena odbornej komisie člen odbornej komisie alebo jemu blízka
osoba alebo právnická osoba, ktorej je člen odbornej komisie štatutárnym orgánom alebo členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu, stane žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov fondu, v tento nemôže byť určený za hodnotiteľa projektov a posudzovať a
hodnotiť žiadosti príslušnej výzvy v danom programe alebo podprograme.
5. Ak je člen odbornej komisie alebo jemu blízka osoba v priamom realizačnom vzťahu k projektu,
ktorý je predmetom žiadosti určenej na predloženie príslušnej odbornej komisii, tento člen odbornej komisie nemôže byť určený za hodnotiteľa a posudzovať a hodnotiť žiadosti príslušnej
výzvy v danom programe alebo podprograme.
6. Po termíne uzávierky na predkladanie žiadostí k príslušnej výzve kancelária fondu prostredníctvom elektronickej pošty vyzve jednotlivých členov odbornej komisie, aby čestne vyhlásili, že
nie sú v konflikte záujmov vzhľadom na žiadosti predložené v rámci príslušnej výzvy podľa § 17
ods. 3 zákona a tejto smernice. Ak člen odbornej komisie do troch pracovných dní na túto výzvu nezareaguje, fond k tomuto členovi odbornej komisie pristupuje tak, ako k členom odbornej komisie, ktorí sú v realizačnom vzťahu podľa odseku 5.
7. Ak člen odbornej komisie pri procese hodnotenia zistí, že je v priamom realizačnom vzťahu k
projektu, ktorý je predmetom príslušnej žiadosti, je povinný bezodkladne túto skutočnosť
oznámiť riaditeľovi fondu, aby mohol byť v procese hodnotenia žiadostí nahradený iným členom odbornej komisie. Ak člen odbornej komisie túto skutočnosť neoznámi, považuje sa to za

6

Zásady, spôsob a kritéria hodnotenia žiadosti Fondu na podporu umenia, VP FPU č. 13/2015.
Postupy pri menovaní a odvolaní členov odborných komisií upravuje Rokovací poriadok rady Fondu na podporu umenia.
7
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uprednostnenie osobného záujmu pred verejným záujmom a rada takéhoto člena odbornej
komisie odvolá.

Článok 5
Podpisovanie zmluvy a zamedzenie konfliktu záujmov
Fond poskytuje finančné prostriedky na základe písomnej zmluvy uzavretej so žiadateľom. Predseda rady spoločne s riaditeľom alebo v neprítomnosti predsedu podpredseda rady spoločne
s riaditeľom pripoja svoj podpis k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, čím osvedčia riadne uplatnenie zásad hodnotenia a zásad poskytovania finančných prostriedkov z fondu.
Článok 6
Spoločné ustanovenia
1. Na právne vzťahy bližšie neupravené touto smernicou sa použijú ustanovenia zákona, ustanovenia iných vnútorných predpisov fondu, ako aj ustanovenia ďalších súvisiacich právnych predpisov.
2. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto smernice stane neúčinným alebo neplatným, nie je tým
dotknutá platnosť ani účinnosť tejto smernice ako celku.
3. Zmeny, doplnenie alebo zrušenie tejto smernice schvaľuje rada.
4. Po schválení tejto smernice radou zabezpečí kancelária fondu jej zverejnenie.
Článok 7
Účinnosť
Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej schválenia radou a účinnosť nadobúda dňom jej zverejnenia.

V Bratislave dňa 31.10.2017
prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
predseda Rady Fondu na podporu umenia
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