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Zápis z  5. rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu umenia 

 
Dátum a hodina: dňa 28.11.2018 o 8.30 hod. 
Miesto:  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 811 01 Bratislava 
Prítomní: L. Zemanová,  P. Hajnala, J. Mikulík, J. Kovalčik, Z. Ürgeová, P. Kňazeová 
 
 
Program: 

1. Schválenie programu. 
2. Voľba predsedu/predsedníčky Dozornej komisie Fondu na podporu umenia 
3. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2019  – predkladá riaditeľ FPU. 
4. Rôzne 

 
 

Rokovanie otvoril riaditeľ Fondu na podporu umenia (ďalej len „riaditeľ fondu) a privítal prí-
tomných. 
 
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. Riaditeľ fondu vyzval prí-
tomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Zároveň požiadal 
členov, aby súčasťou zasadnutia bolo aj schválenie asistentiek dozornej komisie Mgr. Zuzany 
Ürgeovej a Mgr. Petry Kňazeovej. Členovia prešli k hlasovaniu za schválenie programu  bez 
pripomienok, a zároveň k schváleniu menovaných asistentiek. 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Dozorná komisia schválila návrh programu 5. rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu 
umenia.   
 
Uznesenie č. 9/2018: 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia schvaľuje asistentky Mgr. Zuzanu Ürgeovú a  
Mgr. Petru Kňazeovú, aby vo funkcii asistentiek zabezpečovali administratívnu, organizačnú a 
technickú činnosť rady. 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
K bodu č. 2: 
Nakoľko v dozornej komisii došlo k výmene dvoch členov, bolo nutné pristúpiť k voľbe pred-
sedu/predsedníčky. Člen dozornej komisie p. Mikulík podal návrh, aby sa kandidátkou na 
post predsedníčky dozornej komisie stala p. Zemanová. Keďže v odôvodnených prípadoch 
môže dozorná komisia podľa rokovacieho poriadku rozhodnúť verejným hlasovaním o voľbe 
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predsedu, napríklad ak za predsedu kandiduje iba jeden člen dozornej komisie. Členovia súh-
lasili s týmto postupom a pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie č. 10/2018: 
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. Zemanová Lucia. 

Za: 3 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
K bodu č. 3: 
Riaditeľ fondu Jozef Kovalčik informoval prítomných o návrhu rozpočtu na rok 2019, ktorý 
bol aj spolu s komentárom zaslaný dozornej komisii na preštudovanie. 
 
Uznesenie č. 11/2018: 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia odporúča Rade Fondu na podporu umenia schvá-
liť predkladaný návrh rozpočtu FPU na rok 2019 v znení, v akom je priložený k tomuto uzne-
seniu. 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
K bodu č. 4: 
V rámci bodu rôzne sa dozorná komisia venovala týmto záležitostiam: 

• Pani Zemanová informovala zúčastnených, že Ministerstvo kultúry SR plánuje v roku 
2019 vyčleniť 1,5 milióna eur na podporu tradičnej ľudovej kultúry. Uvedený štátny 
príspevok bude, po schválení zmeny rozpočtu zo strany Ministerstva financií SR, za-
slaný na účet Fondu na podporu umenia.  

• Riaditeľ fondu informoval členov dozornej komisie o výzvach, ktoré boli vyhlásené od 
septembra 2018. Taktiež oboznámil prítomných o úspešnej výzve na Mesto kultúry, 
do ktorej sa zapojilo celkovo 8 miest a vyhralo ju mesto Banská Štiavnica. Fond na 
podporu umenia plánuje spustiť túto výzvu aj v ďalšom roku. 

 
 
V Bratislave dňa 28. 11. 2018 
Zápis vyhotovila: Petra Kňazeová, Zuzana Ürgeová 
Zápis overila: Ing. Lucia Zemanová 
 
 
 

Ing. Lucia Zemanová 
                                                                       predsedníčka Dozornej komisie FPU 


