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2/2015 

Zápis z 2. rokovania  

 

Dátum a hodina: dňa 23. novembra 2015 o 10.30 hod. 

Miesto: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Schválenie programu. 

2. Schválenie návrhu dokumentu Zásady hospodárenia Fondu na podporu umenia – 

predkladá riaditeľ Fondu na podporu umenia. 

3. Informácia o nakladaní s majetkom FPU. 

4. Rôzne. 

 

Rokovanie otvorila predsedkyňa Dozornej komisie Fondu na podporu umenia p. A. Lisá a 

privítala prítomných. 

 

K bodu č. 1: 

Dozorná komisia (ďalej len „DK“) dostala pred zasadnutím mailovou poštou predmetný 

materiál a návrh programu. Predsedkyňa DK vyzvala prítomných, aby predniesli návrhy na 

zmeny a doplnenie návrhu programu. Nakoľko nikto z členov DK nemal žiadne pripomienky, 

predsedkyňa prešla k hlasovaniu za schválenie programu. 

 

Za: 3 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Dozorná komisia schválila návrh programu 1. rokovania DK.   

 

K bodu č. 2: 

Riaditeľ fondu predložil dozornej komisii návrh dokumentu Zásady hospodárenia Fondu na 

podporu umenia, ktorý dostali pred rokovaním na pripomienkovanie. Členovia DK predniesli 

pripomienky k predmetnému materiálu a odporúčali riaditeľovi, aby kancelária zaslala  

dokument na Ministerstvo financií Slovenskej republiky, aby získala k nemu oficiálne 

stanovisko. Predkladaný materiál bude ešte pred zaslaním na MF SR upravený o pripomienky 

od p. M. Chlebiša. 

 

Uznesenie č. 5: 

Členovia Dozornej komisii Fondu na podporu umenia vzali na vedomie návrh dokumentu 

Zásady hospodárenia Fondu na podporu umenia a dohodli sa, že bude predmetom ďalšieho 

rokovania po zapracovaní navrhovaných zmien a po získaní oficiálneho stanoviska z MF SR. 

Za: 3 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
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K bodu č. 3: 

Následne riaditeľ fondu informoval členov DK o činnosti kancelárie FPU: konali sa verejné 

prezentácie fondu s názvom Predstavenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2016 v Nitre, 

Bratislave a v Žiline. Ďalšie prezentácie sa budú konať v Banskej Bystrici, Prešove 

a v Košiciach. Uskutočnilo sa 10. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia, kde sa členovia 

rady venovali návrhu dokumentov: Zásady poskytovania finančných prostriedkov Fondu na 

podporu umenia, Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadosti Fondu na podporu umenia a 

Výzvy č. 1/2016, ktorá sa zverejnení 30. novembra 2015.  

Členovia DK vzali na vedomie činnosť Kancelárie Fondu na podporu umenia. 

 

 

 

 

                                                                                          Ing. Andrea Lisá 

Predsedkyňa Dozornej komisie FPU 

 


