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Zápis z  4. rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu umenia 

 
Dátum a hodina: dňa 24.7.2018 o 10.00 hod. 
Miesto:  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 811 01 Bratislava 
Prítomní: A. Lisá, M. Chlebiš, J. Mikulík, J. Kovalčik, Z. Ürgeová 
 
 
Program: 

1. Schválenie programu. 
2. Schválenie úpravy rozpočtu na rok 2018 – 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 zasad-
nutím 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 schvá-
lenie programu. 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia schválila návrh programu 4. rokovania dozornej komisie  
fondu.   
 
 
K bodu č. 2: 
Finančná manažérka fondu Zuzana Ürgeová informovala prítomných o dvoch návrhoch úpravy roz-
počtu fondu na rok 2018, ktoré boli aj spolu s komentármi zaslaný rade fondu na preštudovanie. Fi-
nančná manažérka fondu bližšie špecifikovala obe úpravy rozpočtu. Prvá úprava rozpočtu sa týka 
navýšenia kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu na 573 385€ z dôvodu vyššieho záujmu žiada-
teľov o dotácie formou kapitálových výdavkov. Táto zmena rozpočtu bude platná od jej schválenia 
radou. Druhá úprava rozpočtu sa týka novelizácie zákona č. 284/2014 Z.z. o Fonde na podporu ume-
nia, ktorá bude účinná k 1.9.2018. Súčasťou novelizácie je navýšenie využitia štátneho príspevku na 
prevádzkovú činnosť na 3,5%, preto je potrebná  úprava výdavkov rozpočtu fondu. K rozpočtu pred-
niesol svoje pripomienky člen dozornej komisie p. Mikulík, ktoré budú do rozpočtu zapracované. 
 
 
Uznesenie č. 7/2018: 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia schvaľuje návrh úpravy  rozpočtu Fondu na podporu 
umenia na rok 2018 po zapracovaní pripomienok od člena dozornej komisie p. Jána Mikulíka v znení, 
v akom je priložený k uzneseniu. 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
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Uznesenie č. 8/2018: 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia schvaľuje návrh úpravy  rozpočtu Fondu na podporu 
umenia na rok 2018 po zapracovaní pripomienok od člena dozornej komisie p. Jána Mikulíka. 
s účinnosťou od 1.9.2018 v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu, ktorý zohľadňuje legislatív-
ne zmeny zákona o fonde platné od 1.9.2018. 
 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
K bodu č. 3: 
V rámci bodu rôzne sa rada fondu venovala týmto záležitostiam: 
 

-  Riaditeľ informoval dozornú komisiu fondu o potrebe prenajatia archívnych priestorov, na-

koľko súčasné priestory kancelárie fondu nemajú dostatočnú kapacitu na archiváciu. 

- Riaditeľ fondu diskutoval s členmi dozornej komisie fondu o novelizácii zákona č. 284/2014 

Z.z. o Fonde na podporu umenia, ktorá bude účinná k 1.9.2018. 

 

 

 
V Bratislave dňa 24. 7. 2018 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Ürgeová 
Zápis overil: JUDr. Miroslav Chlebiš 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ing. Andrea Lisá 
                                                                       predsedníčka Dozornej komisie FPU 


