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Zápis z  3. rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu umenia 

 
Dátum a hodina: dňa 26.6.2019 o 13.00 hod. 
Miesto:  Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 
Prítomní: L. Zemanová, J. Mikulík, J. Kovalčik, Z. Ürgeová 
 
 
Program: 

1. Schválenie programu. 
2. Schválenie úpravy rozpočtu Fondu na podporu umenia na rok 2019 – predkladá riadi-

teľ FPU. 
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 3. rokovania Dozornej 
komisie Fondu na podporu umenia.   
 
K bodu č. 2: 
Riaditeľ fondu informoval dozornú komisiu o zmene rozpočtu, ktorá musela byť vykonaná 
z dôvodu navýšenia transferu zo strany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej iba 
ministerstvo) o 2,5 milióna eur. Predsedníčka dozornej komisie, p. Zemanová, informovala prí-
tomných o stanovisku ministerstva, ktoré momentálne poskytne fondu zo zazmluvneného 
transferu iba sumu 1,5 milióna eur na podporu tradičnej kultúry, ďalší 1 milión eur určených 
na podporu knižníc bude poskytnutý po ďalších rokovaniach medzi ministerstvom a fondom. 
Na základe uvedeného dozorná komisia odporučila riaditeľovi fondu upraviť rozpočet. Záro-
veň sa uzniesla, že po zapracovanej úprave súhlasí so zmenou rozpočtu fondu na rok 2019. 
Dozorná komisia taktiež odporučila riaditeľovi fondu, aby v zmysle zmeny rozpočtu požiadal 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o zmenu transferu kapitálových výdavkov. 
 
Uznesenie č. 5/2019: 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia schvaľuje návrh úpravy rozpočtu Fondu na pod-
poru umenia na rok 2019 po zapracovaní stanoviska Ministerstva kultúry Slovenskej repub-
liky, v akom je priložený k uzneseniu. 
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Za: 2 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
K bodu č. 3: 
V rámci bodu rôzne sa Dozorná komisia fondu venovala týmto záležitostiam: 
 
- Dozorná komisia odporúča, aby v zmluve uzatvorenej medzi fondom a prijímateľom bolo 
uvedené z akého zdroja sa finančné prostriedky poskytujú (ak fond poskytne finančné pro-
striedky z vlastných prostriedkov - prijímateľ ich eviduje s kódom zdroja 11H, ak fond poskytne 
finančné prostriedky formou dotácie zo štátneho rozpočtu – prijímateľ ich eviduje s kódom 
zdroja 111). 
- Riaditeľ fondu informoval dozornú komisiu o úspešnom ukončení verejného obstarávania na 
služobné vozidlo, ktoré bolo vykonané prostredníctvom elektronického kontraktačného sys-
tému. 
- Riaditeľ fondu oboznámil dozornú komisiu o novej internej smernici o verejnom obstarávaní, 
ktorú schválila Rada Fondu na podporu umenia na rokovaní dňa 25.6.2019. 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 26.6.2019 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Ürgeová 
Zápis overila: Ing. Lucia Zemanová 
 
 
 

Ing. Lucia Zemanová 
                                                                       predsedníčka Dozornej komisie FPU 


