Zápis z 1. rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 7.4.2021 o 10:00 hod.
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava
Prítomní: Ján Mikulík, Peter Mikletič, Jozef Kovalčik, Zuzana Orság

Program:
1. Schválenie programu.
2. Schválenie Výročnej správy a účtovnej závierky FPU za rok 2020 – predkladá riaditeľ
FPU.
3. Sťažnosť č. 1/2021.
4. Rôzne.
Rokovanie otvoril predseda Dozornej komisie Fondu na podporu umenia p. P. Mikletič
a privítal prítomných.
K bodu č. 1:
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia (ďalej len „dozorná komisia“) dostala pred zasadnutím mejlovou poštou predmetný materiál a návrh programu. Predseda vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Nakoľko nikto z členov
dozornej komisie nemal žiadne pripomienky, predseda prešiel k hlasovaniu za schválenie
programu.
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia schválila návrh programu 1. rokovania Dozornej
komisie Fondu na podporu umenia.
K bodu č. 2:
Členom dozornej komisie bola predložená účtovná závierka spolu so správou nezávislého
audítora, v ktorej sa uvádza, že Fond eviduje v registračnom systéme neukončené zmluvy
o poskytnutí finančných prostriedkov v celkovej výške 84 miliónov eur. Pán riaditeľ vysvetlil
členom dozornej komisie, že sa vo vysokej miere jedná iba o technickú záležitosť, nakoľko
zaslané vyúčtovania prijímateľmi finančných prostriedkov do Fondu, boli prekontrolované
jednotlivými administrátormi žiadostí, avšak status „zmluva ukončená“ im prideľuje koordinátorka vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov, ktorá ho z kapacitných dôvodov
nepridelila doposiaľ všetkým vyúčtovaným projektom.
Dozorná komisia na základe uvedených skutočností súhlasí s vyjadrením audítora, že účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Fondu.
Ďalej sa členovia dozornej komisie venovali výročnej správe, do ktorej požiadali pani Orság
doplniť informáciu o výške nepoužitých finančných prostriedkov z roku 2020 a účel, na aký
budú tieto prostriedky v nasledovnom období použité. Po zapracovaní zmien bola výročná
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správa opätovne elektronicky zaslaná členom dozornej komisie, ktorí vyjadrili svoje súhlasné
stanovisko k jej zneniu.

Uznesenie č. 1/2021:
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia prerokovala návrh Výročnej správy Fondu na
podporu umenia za rok 2020 vrátane účtovnej závierky za rok 2020 a v súlade s § 9 ods. 1
písm. c) zákona 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. odporúča rade Fondu na podporu umenia
schváliť predkladaný návrh.
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 3:
Člen dozornej komisie, pán Mikletič, požiadal o presunutie prerokovania predloženej sťažnosti na ďalšie rokovanie dozornej komisie z dôvodu potreby dlhšieho času na preštudovanie
poskytnutých materiálov.

K bodu č. 4:
V rámci bodu rôzne sa dozorná komisia venovala týmto záležitostiam:
- Riaditeľ fondu informoval členov dozornej komisie, že informoval pani ministerku kultúry
o končiacom nájme Fondu v jeho aktuálnom sídle a čaká na jej stanovisko ohľadom možnosti
poskytnutia kancelárskych priestorov.

V Bratislave dňa 7.4.2021
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Orság
Zápis overil: Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.

Mgr. Mikletič Peter
predseda Dozornej komisie FPU

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.
riaditeľ FPU
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