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Zápis z  1. rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu umenia 

 
Dátum a hodina: dňa 22.1.2019 o 9.30 hod. 
Miesto:  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 811 01 Bratislava 
Prítomní: L. Zemanová,  P. Hajnala, J. Mikulík, J. Kovalčik, Z. Ürgeová 
 
 
Program: 

1. Schválenie programu. 
2. Stanovisko k vyúčtovaniu príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí príspevku štátu zo 

štátneho rozpočtu na rok 2018 č. MK-4/2018/M.  
3. Stanovisko k Smernici o vnútornej kontrole Fondu na podporu umenia – predkladá 

riaditeľ FPU. 
4. Informácia o hospodárení Fondu na podporu umenia. 
5. Informácia o výzve na podporu tradičnej kultúry. 
6. Rôzne. 

 
Rokovanie otvorila predsedníčka Dozornej komisie Fondu na podporu umenia p. L. Zemano-
vá a privítala prítomných. 
 
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. Predsedníčka vyzvala 
prítomných, 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: 3 
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: 
Na základe predloženého materiálu k vyjadreniu stanoviska k vyúčtovaniu príspevku na zá-
klade Zmluvy o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2018 č. MK-
4/2018/M sa dozorná komisia dohodla, že zákonač.284/2014 Z. z. o Fonde na podporu ume-
nia je v pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“), pani Zema-
nová zabezpečí v čo najkratšom čase písomné stanovisko z odboru legislatívy MK SR. 
 
Uznesenie č. 1/2019: 
Členovia Dozornej komisie Fondu na podporu umenia sa zhodli, že písomné stanovisko pre 
Fond na podporu umenia k vyúčtovaniu príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí príspevku 
štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2018 č. MK-4/2018/M doručí Ministerstvo kultúry Sloven-
skej republiky. 
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Za: 3 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
K bodu č. 3: 
Riaditeľ Fondu na podporu umenia (ďalej len „riaditeľ fondu“) Jozef Kovalčik informoval prí-
tomných o aktualizácii Smernice o vnútornej kontrole Fondu na podporu umenia (ďalej len 
„smernica o vnútornej kontrole“), ktorá bola doplnená predovšetkým o články týkajúce sa 
administratívnej kontroly a kontroly na mieste. Podľa návrhu znenia článku 8 bodu 4 smerni-
ce o vnútornej kontrole finančnú kontrolu na mieste vykonáva dozorná komisia fondu. 
S uvedenou formuláciou, a k nej viažucimi sa ustanoveniami, členovia komisie nesúhlasi-
li, odporučili  smernicu prepracovať. Upravenú smernicu opätovne predloží riaditeľ fondu 
dozornej komisii na pripomienkovanie. 
 
 
K bodu č. 4: 
Riaditeľ fondu informoval dozornú komisiu, že rozhodovanie o prideľovaní podpory pre rok 
2019 sa začalo už od 15.októbra 2018 (po schválení štátneho rozpočtu)a aktuálne postupne 
zazmluvňujeme žiadateľov pre rok 2019. Taktiež informoval, že Fond  na podporu umenia 
(ďalej len „fond“) bude v roku 2019 obstarávať osobný automobil v súlade so schváleným 
rozpočtom. Členovia dozornej komisie sa zhodli, že budú od riaditeľa fondu, po uzavretí kaž-
dej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov (ďalej len „výzva“), 
požadovať zaslanie informácie mejlovou poštou o množstve finančných prostriedkov aloko-
vaných na jednotlivé výzvy a čerpanie týchto prostriedkov, celkový počet prijatých žiadostí 
v jednotlivých výzvach a počet podporených projektov 
 
Uznesenie č. 2/2019: 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia požaduje od riaditeľa Fondu na podporu umenia 
nasledovné informácie vždy po uzavretí výzvy na poskytnutie finančných prostriedkov (infor-
mácia bude zaslaná mejlovou poštou): 
1. Množstve finančných prostriedkov alokovaných na jednotlivé výzvy na predkladanie žia-
dostí o poskytnutie finančných prostriedkov a ich čerpanie. 
2. Celkový počet prijatých žiadostí v jednotlivých výzvach a počet podporených projektov. 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
K bodu č. 5: 
Pani Zemanová informovala zúčastnených, že MK SR pripravuje dodatok ku zmluve s fondom 
č. MK-4/2018/M, ktorý bude obsahovať doplnené body o vyčlenení 1,5 milióna eur na pod-
poru tradičnej ľudovej kultúry. Pripravený dodatok bude zaslaný riaditeľovi fondu na schvá-
lenie, a následne členom dozornej komisie na odsúhlasenie. 
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K bodu č. 6: 
Riaditeľ fondu informoval dozornú komisiu o tom, že ekonomické oddelenie Fondu na pod-
poru umenia plánuje zamestnancom zasielať výplatné pásky elektronicky. Následne dal čle-
nom dozornej komisie podpísať tlačivá, v ktorých vyjadrujú svoj súhlas so zasielaním výplat-
nej pásky elektronicky. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 22.1.2019 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Ürgeová 
Zápis overila: Ing. Lucia Zemanová 
 
 
 

Ing. Lucia Zemanová 
                                                                       predsedníčka Dozornej komisie FPU 


