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Zápis z  5. rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu umenia 

 
Dátum a hodina: dňa 13.11.2019 o 08.00 hod. 
Miesto:  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 811 01 Bratislava 
Prítomní: L. Zemanová, P. Hajnala, J. Kovalčik, Z. Ürgeová 
 
 
Program: 

1. Schválenie programu. 
2. Stanovisko k návrhu Dodatku č. 3 č. MK-179/2019/M ku zmluve č. MK-96/2018/M zo 

dňa 18. decembra 2018. 
3. Rôzne. 

 
Rokovanie otvorila predsedníčka Dozornej komisie Fondu na podporu umenia p. L. Zemanová 
a privítala prítomných. 
 
K bodu č. 1:  
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia (ďalej len „dozorná komisia“) dostala pred zasad-
nutím mejlovou poštou predmetný materiál a návrh programu. Predsedníčka vyzvala prítom-
ných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Nakoľko nikto z členov 
dozornej komisie nemal žiadne pripomienky, predsedníčka prešla k hlasovaniu za schválenie 
programu. 
Za: 2 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia schválila návrh programu 4. rokovania Dozornej 
komisie Fondu na podporu umenia.   
 
K bodu č. 2: 
Riaditeľ informoval členov dozornej komisie, že dňa 23.9.2019 mu bol zo strany Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) doručený návrhu Dodatku č. 3 č. MK-
179/2019/M ku zmluve č. MK-96/2018/M zo dňa 18. decembra 2018 (ďalej len „dodatok“), 
ktorým ministerstvo navrhuje upraviť výšku poslednej splátky príspevku štátu podľa § 24 zá-
kona 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 zá-
kona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) na sumu 1,5 
milióna eur s navrhovanou splatnosťou k 20.6.2019, pričom pôvodná výška splátky predstavo-
vala sumu 2,5 milióna eur. Suma 1 milión eur, o ktorú by sa mal príspevok štátu na rok 2019 v 
zmysle návrhu dodatku znížiť, mala byť použitá na komplexnú infraštruktúru knižníc.  
 
Riaditeľ ďalej informoval dozornú komisiu, že dňa 15.10.2019 požiadal písomne Ministerstvo 
financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), konkrétne sekciu rozpočtovej 
politiky, o záväzné metodické usmernenie k danej situácii, ktorá vznikla predložením dodatku 
ministerstvom so spätnou úpravou splátok príspevku štátu do fondu, a to osobitne s ohľadom 
na dodržanie ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 
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o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 176/2004 Z. 
z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. 
v znení neskorších predpisov. 
V uvedenej žiadosti fond poukázal na skutočnosť, že hoci sú úpravy zmluvného vzťahu medzi 
ministerstvom a fondom formou dodatkov, ktoré upravujú konečnú sumu príspevku štátu do 
fondu štandardným nástrojom, v danej, tohoročnej, situácii došlo k stavu, kedy ministerstvo 
navrhuje takúto úpravu spätne, po termíne splatnosti dohodnutej splátky. Z povahy veci teda 
v prípade dodatku ide o návrh na urovnanie. Fond teda požiadal ministerstvo financií o zauja-
tie záväzného usmernenia pre fond, či ministerstvom navrhované riešenie danej situácie pro-
stredníctvom zmluvného urovnania formou dodatku je v súlade s príslušnými všeobecne zá-
väznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na hospodárenie fondu. 
 
Dňa 8.11.2019 bolo fondu doručené stanovisko ministerstva financií k navrhovanému postupu 
pre uzatvorenie dodatku, s ktorým riaditeľ oboznámil členov dozornej komisie.  
Ministerstvo financií uviedlo, že fond ako subjekt verejnej správy uplatňuje na postupy svojho 
hospodárenia a nakladania s verejnými prostriedkami zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskor-
ších predpisov. Avšak úprava poskytovania príspevku štátu do fondu je obsiahnutá v osobit-
nom predpise – v zákone o fonde, a teda ministerstvu financií neprináleží poskytovanie usmer-
není k tomuto právnemu predpisu, gestorom ktorého je ministerstvo (kultúry).  
 
Na základe tohto stanoviska, aj faktu, že predkladateľ dodatku (ministerstvo) je zároveň ges-
torom zákona o fonde, možno, v prípade kladného stanoviska dozornej komisie, pokladať po-
stup uzavretia dodatku z formálneho a legálneho hľadiska za zákonný. Ministerstvo totiž už 
samotným predložením dodatku aprobovalo postup poskytovania (úpravy) splátok príspevku 
štátu do fondu ako je obsiahnutý v dodatku. 
 
Uznesenie č. 9/2019: 
Dozorná komisia odporúča rade fondu schváliť uzatvorenie Dodatku č. 3 č. MK-179/2019/M 
ku zmluve č. MK-96/2018/M zo dňa 18. decembra 2018, ktorý bol fondu doručený dňa 
23.9.2019. 
 
Za:2 2 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
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K bodu č. 3: 
V rámci bodu rôzne sa dozorná komisia venovala týmto záležitostiam: 
 
- Dozorná komisia požiadala riaditeľa fondu, aby ju na najbližšom rokovaní informoval o plá-
novanom rozpočte fondu na rok 2020 a o aktuálnom stave rozpočtu fondu - najmä o výške 
finančných prostriedkoch, ktoré si fond plánuje preniesť z aktuálneho roka do roku 2020. 
 
 
 
V Bratislave dňa 14.11.2019 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Ürgeová 
Zápis overila: Ing. Lucia Zemanová 
 
 

Ing. Lucia Zemanová 
                                                                       predsedníčka Dozornej komisie FPU 


