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Zápis z  2. rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu umenia 

 
Dátum a hodina: dňa 8.6.2021 o 09:00 hod. 
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava 
Prítomní: Ján Mikulík, Peter Mikletič, Jozef Kovalčik, Zuzana Orság 
Neprítomní: Paulína Szentesi 
 
 
Program: 

1. Schválenie programu. 
2. Sťažnosť č. 1/2021. 
3. Sťažnosť č. 2/2021. 
4. Rôzne. 

 
Rokovanie otvoril predseda Dozornej komisie Fondu na podporu umenia p. P. Mikletič 
a privítal prítomných. Pani Szentesi sa na rokovanie nedostavila. 
 
K bodu č. 1:  
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia (ďalej len „dozorná komisia“) dostala pred za-
sadnutím mejlovou poštou predmetný materiál a návrh programu. Predseda vyzval prítom-
ných, 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 2. rokovania Dozornej 
komisie Fondu na podporu umenia.   
 
K bodu č. 2: 
Dňa 16.3.2021 bola do kancelárie riaditeľa Fondu na podporu umenia (ďalej len „riaditeľa 
fondu“) doručená sťažnosť od žiadateľa HAASART (ďalej len „žiadateľ“) na nedôstojné, ne-
odôvodnené a netransparentné hodnotenie žiadosti č. 21-210-01347. Žiadateľ namieta roz-
hodnutie o nepodporení projektu s odôvodnením, že boli porušené zásady a kritériá hodno-
tenia žiadostí a boli porušené zásady odborného, transparentného posudzovania každej žia-
dosti o poskytnutie finančných prostriedkov fondu. 
Riaditeľ fondu oboznámil členov dozornej komisie, že poprosil o vyjadrenie k hodnoteniu 
predmetnej žiadosti predsedu odbornej komisie, ktorá projekt hodnotila. Na základe jeho 
vyjadrenia, a zároveň prešetrenia hodnotenia predmetnej žiadosti, riaditeľ fondu konštatuje, 
že v procese posudzovania žiadosti 21-210-01347 sa postupovalo v súlade so Zákonom o 
Fonde na podporu umenia č. 284/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov a s internými pred-
pismi FPU „Zásady poskytovania finančných prostriedkov FPU“ a „Zásady, kritéria a spôsob 
hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia“. 
Dozorná komisia vyjadrila svoje stanovisko o zamietnutí prerokovanej sťažnosti žiadateľa. 
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Uznesenie č. 2/2021: 
Dozorná komisia zamieta sťažnosť žiadateľa HAASART vo veci žiadosti č. 21-210-01347, na-
koľko v procese posudzovania žiadosti sa postupovalo v súlade so Zákonom o Fonde na pod-
poru umenia č. 284/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov a s internými predpismi FPU „Zá-
sady poskytovania finančných prostriedkov FPU“ a „Zásady, kritéria a spôsob hodnotenia 
žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia“. 
Za: 2  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
 
K bodu č. 3: 
Dňa 31.5.2021 bola do kancelárie riaditeľa fondu doručená „Sťažnosť na konflikt záujmov v 
komisiách FPU 1.4.1.A a komisiách FPU 1.4.3“ od pani Anabely Žigovej (ďalej len „sťažovateľ-
ka“). Sťažovateľka poukazuje na konflikt záujmov členiek odborných komisií v podprogra-
moch 1.4 Vizuálne umenie v roku 2018, 2020 a 2021. 
 
Ku konfliktu záujmov malo dôjsť v týchto komisiách pri prideľovaní štipendií: 
- odborná komisia 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – klasické, tradičné a nové médiá (výzva č. 
8/2018) 
- odborná komisia 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – klasické, tradičné a nové médiá (výzva č. 
7/2020) 
 
Po diskusii sa členovia dozornej komisie dohodli, že predmetnú sťažnosť ešte prerokujú na 
ďalšom rokovaní. 
 
 
K bodu č. 4: 
V rámci bodu rôzne sa dozorná komisia venovala týmto záležitostiam: 
 
- Riaditeľ fondu informoval členov dozornej komisie, že poprosil pani ministerku kultúry 
o stanovisko, či majú voľné kancelárske priestory, nakoľko Fondu na podporu umenia (ďalej 
len „Fond“) končí nájom v jeho aktuálnom sídle v októbri 2021. Kancelária ministerky kultúry 
informovala riaditeľa fondu, že Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky síce disponuje ne-
obsadenými priestormi v objekte Hurbanových kasární v požadovanej výmere, avšak nie sú v 
stave užívania ani z hľadiska dispozičného riešenia, ani z hľadiska technického stavu. Na zá-
klade vyššie uvedeného požiada riaditeľ fondu o vypracovanie expertného stanoviska proce-
su verejného obstarávania pri výbere nových kancelárskych priestorov. 
- Riaditeľ fondu ďalej informoval členov dozornej komisie o plánovanom poskytnutí sublicen-
cie na registračný systém Fondu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V minulosti sme už 
sublicenciu poskytli Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a Ministerstvu dopra-
vy a výstavby Slovenskej republiky. Fond poskytuje sublicenciu uvedeným inštitúciám bezod-
platne. Návrh sublicenčnej zmluvy aktuálne pripravuje právnik Fondu, a bude predložená 
členom dozornej komisie na schválenie na ďalšom rokovaní. 
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Termín ďalšieho rokovania: 21.6.2021 o 13:30 
 
 
 
V Bratislave dňa 10.6.2021 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Orság 
Zápis overil: Mgr. Jozef Kovalčik, PhD. 
 
 
 
 
 
        Mgr. Mikletič Peter                                                                         Mgr. Jozef Kovalčik, PhD. 
predseda Dozornej komisie FPU                                                                        riaditeľ FPU 


