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Zápis z  3. rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu umenia 

 
Dátum a hodina: dňa 7.12.2022 o 13:00 hod. a dňa 9.12.2022 o 9:00 hod. 
Miesto: rokovanie formou videokonferencie 
Prítomní: Ján Mikulík, Štefan Majerník, Jozef Kovalčik, Zuzana Orság 
Neprítomní: Paulína Szentesi 
 
Program: 

1. Schválenie programu. 
2. Informácia o schválených uzneseniach per rollam – predkladá riaditeľ FPU. 
3. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2023 – predkladá riaditeľ FPU. 
4. Schválenie úpravy rozpočtu na rok 2022 - predkladá riaditeľ FPU. 
5. Rôzne. 

 
Rokovanie otvoril člen Dozornej komisie Fondu na podporu umenia p. Majerník a privítal 
prítomných. Za overovateľa zápisu navrhol p. Mikulíka. 
Za: 2 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia (ďalej len „dozorná komisia“) schválila p. Mikulí-
ka za overovateľa zápisu z 3. rokovania dozornej komisie. 
 
K bodu č. 1:  
Dozorná komisia dostala pred zasadnutím mejlovou poštou predmetný materiál a návrh pro-
gramu. P. Majerník vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu 
programu. Nakoľko nikto z členov dozornej komisie nemal žiadne pripomienky, p. Majerník 
prešiel k hlasovaniu za schválenie programu. 
Za: 2 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia schválila návrh programu 3. rokovania Dozornej 
komisie Fondu na podporu umenia.   
 
K bodu č. 2: 
Riaditeľ Fondu na podporu umenia (ďalej len „riaditeľ Fondu“) informoval o elektronickom 
hlasovaní per rollam zo dňa 17.03.2022 vo veci schválenia vysporiadania zisku Fondu na 
podporu umenia za rok 2021. 
Uznesenie č. 4/2022: Dozorná komisia Fondu na podporu umenia odporúča Rade Fondu na 
podporu umenia schváliť prevod 5.000€ zo zisku Fondu na podporu umenia vyplývajúceho z 
účtovnej závierky za rok 2021, ktorý bude použitý na doplnenie účtu sociálny fond na úhradu 
časti finančného príspevku na stravovanie pre zamestnancov Fondu na podporu umenia. 
Za: 2 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 
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Riaditeľ Fondu informoval o elektronickom hlasovaní per rollam zo dňa 12.08.2022 vo veci 
rozhodnutia o sťažnosti (Záznam 16867/2022). 
Uznesenie č. 5/2022: Dozorná komisia Fondu na podporu umenia považuje žiadosť občian-
skeho združenia TEATRO TATRO, doručenú Fondu na podporu umenia dňa 30.5.2022, číslo 
záznamu 16867/2022, za neodôvodnenú. 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.  
 
Po prerokovaní bodu číslo 2. bolo rokovanie Dozornej komisie Fondu na podporu umenia 
prerušené a pokračovalo dňa 9.12.2022 o 9:00. 
 
Na rokovaní dňa 9.12.2022 sa členovia Dozornej komisie Fondu na podporu umenia dohodli, 
že body 3. a 4. schvália prostredníctvom elektronického hlasovania per rollam. Termín ukon-
čenia hlasovania stanovili na 9.12.2022 do 12:00 hod. 
 
 
K bodu č. 5: 
V rámci bodu Rôzne neboli prerokované žiadne záležitosti. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 9.12.2022 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Orság 
Zápis overil: Mgr. Ján Mikulík 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Ján Mikulík                                                                              Mgr. Štefan Majerník 
Člen Dozornej komisie FPU                                                               člen Dozornej komisie FPU 


