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Zápis z 2. rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu umenia 

 

Dátum a hodina: dňa 11. decembra 2017 o 14.00 hod. 

Miesto: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 811 01 Bratislava 

Prítomní: A. Lisá, J. Mikulík, M. Chlebiš, J. Kovalčik, L. Kubušová, Z. Ürgeová 

Program: 

1. Schválenie programu. 

2. Informácia o hospodárení Fondu na podporu umenia – predkladá riaditeľ FPU. 
3. Rôzne. 

 

Rokovanie otvorila predsedníčka Dozornej komisie Fondu na podporu umenia p. A. Lisá a privítala 
prítomných. 
 
K bodu č. 1: 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia (ďalej len „dozorná komisia fondu“) dostala pred 
zasadnutím mejlovou poštou predmetný materiál a návrh programu. Predsedníčka dozornej komisie 
fondu vyzvala prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Nakoľko 
nikto z členov dozornej komisie fondu nemal žiadne pripomienky, predsedníčka prešla k hlasovaniu za 
schválenie programu. 
Za: 3 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia schválila návrh programu 3. rokovania dozornej komisie 
fondu.   
 

K bodu č. 2:  

Riaditeľ fondu spolu s finančnou manažérkou fondu Zuzanou Ürgeovou podal informáciu 
o hospodárení fondu na za rok 2017, najmä o pláne verejného obstarávania (VO) na rok 2017, v rámci 
ktorého boli obstarané tieto zákazky: 

- výroba, dodanie, montáž a inštalácia interiérového nábytkového vybavenia na mieru, 
- kancelárske potreby, 
- tonery, 
- IP telefóny, 
- projekčné plátno a premietacia technika, 
- nábytok (stoličky, kreslá, stôl a pod.), 
- poskytovanie audítorských služieb, 
- poskytovanie právnych služieb – nesporová agenda, 
- dodanie diela a poskytnutie služieb: modifikácie webovej aplikácie „Dotácie FPU“, poskytnutie 

licencií a služieb webhostingu a podporných služieb, 
- online dochádzka.  

 
Uznesenie č. 3/2017: 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o hospodárení Fondu na 

podporu umenia za rok 2017. 

Za: 3 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
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Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
Pokiaľ ide o plán VO na rok 2018, bude zaslaný dozornej komisii fondu na preštudovanie. V roku 2018 

sa plánuje spoločné obstarávanie na registračný systém s Fondom na podporu kultúry národnostných 

menšín, ktorému bola bezplatne poskytnutá sublicencia k registračným systému. VO by malo zahŕňať 

financovanie programovania ďalších funkcionalít. Riaditeľ fondu požiadal Úrad pre verejné 

obstarávanie o výklad postupu pre realizáciu spoločného VO. Ďalším VO, ktoré sa bude realizovať 

v roku 2018, bude nákup služobného osobného automobilu. 

 

K bodu č. 3:  

V rámci bodu rôzne sa členovia dozornej komisie fondu venovali niekoľkým záležitostiam: 

- Riaditeľ fondu oboznámil členov dozornej komisie fondu o harmonograme výziev na 

predkladanie žiadostí o finančné prostriedky pre podpornú činnosť v roku 2018. Prvé výzvy 

najmä určené pre festivaly, prehliadky a podujatia boli otvorené od septembra tohto roku. 

Začiatkom roku 2018 sa spustia výzvy určené predovšetkým pre projekty zameraná na tvorbu 

vo všetkých oblastiach umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. 

- V tomto roku boli po prvý raz predložené viacročné projekty podľa dohodnutého mechanizmu. 

 

 

V Bratislave, dňa 14.12.2017 

 

Zápis vyhotovila: Mgr. Lenka Kubušová 

Zápis overil: JUDr. Miroslav Chlebiš 

 

 

                                                                                            Ing. Andrea Lisá 

predsedníčka Dozornej komisie FPU 


