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Zápis z  1. rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu umenia 

 
Dátum a hodina: dňa 15.3.2022 o 09:00 hod. 
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava 
Prítomní: Ján Mikulík, Paulína Szentesi, Jozef Kovalčik, Zuzana Orság 
 
Program: 

1. Schválenie programu. 
2. Voľba predsedu/predsedníčky Dozornej komisie Fondu na podporu umenia. 
3. Schválenie Výročnej správy a účtovnej závierky FPU za rok 2021 – predkladá riaditeľ 

FPU. 
4. Stanovisko k odpusteniu zmluvnej pokuty mestu Nové Zámky. 
5. Sťažnosť (Záznam č. 1/2022). 
6. Rôzne. 

 
Jozef Kovalčik, riaditeľ Fondu na podporu umenia (ďalej len „riaditeľ fondu“), otvoril 1. roko-
vanie Dozornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „dozorná komisia“) a za overo-
vateľa zápisu navrhol p. Mikulíka. 
Za: 2 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Dozorná komisia schválila p. Mikulíka za overovateľa zápisu z 1. rokovania dozornej komisie. 
 
K bodu č. 1:  
Dozorná komisia dostala pred zasadnutím mejlovou poštou predmetný materiál a návrh 
programu. Riaditeľ fondu vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie 
návrhu programu. Nakoľko nikto z členov dozornej komisie nemal žiadne pripomienky, riadi-
teľ fondu 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: 
Nakoľko sa ku dňu 18.2.2022 vzdal funkcie člena dozornej komisie p. Mikletič, bolo nutné 
pristúpiť k voľbe predsedu/predsedníčky. Člen dozornej komisie p. Mikulík podal návrh, aby 
sa kandidátkou na post predsedníčky dozornej komisie stala p. Szentesi. Keďže 
v odôvodnených prípadoch môže dozorná komisia podľa rokovacieho poriadku rozhodnúť 
verejným hlasovaním o voľbe predsedu, napríklad ak za predsedu kandiduje iba jeden člen 
dozornej komisie. Členovia súhlasili s týmto postupom a pristúpili k hlasovaniu. 
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Uznesenie č. 1/2022: 
Členovia Dozornej komisie Fondu na podporu umenia v súlade s rokovacím poriadkom Do-
zornej komisie FPU čl. 4 bodom 1 schvaľujú výsledok verejného hlasovania:  

- Za predsedníčku Dozornej komisie Fondu na podporu umenia bola zvolená p. Paulína 
Szentesi. 

Za: 2 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
Predsedníčka Dozornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „predsedníčka dozornej 
komisie) následne po svojom zvolený určila pána Mikulíka za svojho zástupcu. 
 
V zmysle čl. 8 bodu 5. rokovacieho poriadku Dozornej komisie FPU navrhla predsedníčka 
dozornej komisie schváliť prítomnosť riaditeľa fondu p. Kovalčika a manažérky oddelenia 
ekonomických činností p. Orság na rokovaní dozornej komisie.  
Za: 2 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia schválila prítomnosť p. Kovalčika a p. Orság na 
rokovaní dozornej komisie. 
 
K bodu č. 3: 
Riaditeľ fondu predstavil členom dozornej komisie výročnú správu za rok 2021. Zdôraznil, že 
oproti roku 2020 a 2019 narástol v roku 2021 výrazne počet žiadostí, a tým pádom aj nárast 
žiadanej sumy. V rámci jednotlivých programov a krajov sa prvýkrát stalo, že bolo viac ne-
podporených žiadostí ako podporených.  
Manažérka oddelenia ekonomických činností p. Orság predstavila členom dozornej komisie 
účtovnú závierku. Dozorná komisia konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a ver-
ný obraz finančnej situácie Fondu na podporu umenia (ďalej len „fond“). 
 
Uznesenie č. 2/2022:  
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia prerokovala návrh Výročnej správy Fondu na 
podporu umenia  za  rok  2021 vrátane účtovnej závierky za rok  2021 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  Sloven-
skej  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. 
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K bodu č. 4: 
Sankcie za oneskorené vrátenie nepoužitej časti dotácie vo výške 3 137,67 eur odporúča 
kancelária fondu prijímateľovi odpustiť a to z dôvodu, že prijímateľ projekt realizoval riadne 
a včas podľa zmluvy a nepoužité finančné prostriedky vrátil fondu bez potreby osobitnej vý-
zvy na plnenie, a korektne požiadal o odpustenie vlastnej chyby, ktorú uznal.  Podľa zmluvy 
bol tak povinný učiniť do termínu 30 dní odo dňa skončenia realizácie projektu (do 
30.9.2021), ktorý nastal takmer o tri mesiace skôr (finančné prostriedky vrátil fondu až k 
22.12.2021). 
Prijímateľ listom zo dňa 21.12.2021 oznámil fondu vrátenie nepoužitej časti dotácie a záro-
veň požiadal o odpustenie sankcie za jej oneskorené zaplatenie. Svoju žiadosť riadne zdô-
vodnil a podoprel okrem iného aj poukázaním na úspešnú realizáciu projektu, ako aj na cel-
kové vyúčtovanie projektu, v zmysle ktorého sa v skutočnosti na projekte podieľal spolufi-
nancovaním o 5,5 % vyšším ako mu určovala zmluva. 
Členovia dozornej komisie skonštatovali, že sa jednalo o špecifický prípad, prijímateľ bol sú-
činný a neporušil zákonnú povinnosť. 
 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia berie na vedomie a uvádza, že Rada Fondu na 
podporu umenia môže odpustiť uvedenú pokutu, nakoľko je daná vec v súlade s § 4 ods. 2 
písm. l zákona č. 284/2014 Z. z. o o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona 
č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republi-
ky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 
 
K bodu č. 5: 
Sťažovateľka uvádza, že jej žiadosť číslo 20-111-06613 bola zamietnutá, pričom iná žiadateľ-
ka, ktorá pracovala na tom istom projekte, bola zo strany fondu podporená (projekt číslo 20-
111-06429). Sťažovateľka na základe uvedeného žiada, aby podporená žiadosť číslo 20-111-
06429 bola zo strany fondu zrušená. 
Riaditeľ fondu upozornil, že v rámci podprogramu a výzvy, v rámci ktorých boli predmetné 
žiadosti predložené, je záležitosťou každého žiadateľa vysporiadanie autorských práv. 
Pán Mikulík, navrhol, aby bola vykonaná kontrola na mieste projektu číslo 20-111-06429, či 
boli naozaj zrealizované všetky výstupy projektu v súlade so zmluvou.  
 
Uznesenie č. 3/2022: 
Sťažnosť „Žiadosť o zrušenie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-111-06429  
na podporu realizácie projektu s názvom Hanička a Murko – divadelné predstavenie obľúbe-
ných bábok z dôvodu nerealizácie projektu“ je  Dozornou komisiou Fondu na podporu umenia 
vyhodnotená ako neopodstatnená vzhľadom na to, že Fond na podporu umenia nemá povin-
nosť  skúmať vysporiadanie autorských práv medzi žiadateľom podpory a ostatnými realizá-
tormi projektu. 
Za: 2  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
K bodu č. 6: 
V rámci bodu Rôzne neboli prerokované žiadne záležitosti. 
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V Bratislave dňa 17.3.2022 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Orság 
Zápis overil: Ing. Ján Mikulík 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Paulína Szentesi                                                                                  Ing. Ján Mikulík 
predsedníčka Dozornej komisie FPU                                                       člen Dozornej komisie FPU 


