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Zápis z  5. rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu umenia 

 
Dátum a hodina: dňa 29.11.2021 o 12:00 hod. 
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava 
Prítomní: Ján Mikulík, Peter Mikletič, Paulína Szentesi, Jozef Kovalčik, Zuzana Orság 
 
Program: 

1. Schválenie programu. 
2. Informácia o schválených uzneseniach per rollam – predkladá riaditeľ FPU. 
3. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2022 – predkladá riaditeľ FPU. 
4. Schválenie úpravy rozpočtu na rok 2021 - predkladá riaditeľ FPU. 
5. Stanovisko k finančnej kontrole z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
6. Návrh na odpis nepatrných pohľadávok – prekladá riaditeľ FPU. 
7. Rôzne. 

 
Rokovanie otvoril predseda Dozornej komisie Fondu na podporu umenia p. P. Mikletič a priví-
tal 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. Predseda vyzval prítomných, 
aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Nakoľko nikto z členov dozor-
nej komisie nemal žiadne pripomienky, predseda prešiel k hlasovaniu za schválenie programu. 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia schválila návrh programu 5. rokovania Dozornej 
komisie Fondu na podporu umenia.   
 
K bodu č. 2: 
Riaditeľ Fondu na podporu umenia (ďalej len „riaditeľ Fondu“) informoval o elektronickom 
hlasovaní per rollam zo dňa 12.10.2021 vo veci schválenia návrhu nájomnej zmluvy kancelár-
skych priestorov sídla Fondu na podporu umenia. 
Uznesenie č. 5/2021: Dozorná komisia Fondu na podporu umenia odporúča Rade Fondu na 
podporu umenia prijať návrh nájomnej zmluvy kancelárskych priestorov sídla Fondu na pod-
poru umenia. 
Za: 3  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 
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K bodu č. 3: 
Riaditeľ Fondu informoval prítomných o návrhu rozpočtu na rok 2022, ktorý bol spolu s ko-
mentárom zaslaný dozornej komisii na preštudovanie. 
Dozorná komisia odporúča schváliť návrh rozpočtu na rok 2022, avšak až po zapracovaní na-
sledovných úprav:  

• na príjmovej položke ekonomickej klasifikácie 453 upraviť zostatok prostriedkov 
z predchádzajúcich rokov na základe informácií nahratých v rozpočtovom informač-
nom systéme („RIS“), a teda upraviť výšku sumy na 4.459 EUR a o uvedenú zmenu 
upraviť celkové príjmy, hotovostný zostatok a celkový zostatok hospodárenia Fondu na 
podporu umenia, 

• upraviť v dokumente správny rozpočtový rok, 

• vypustiť z návrhu rozpočtu stĺpec s názvom „Aktualizovaný rozpočet Rada“. 
 
Uznesenie č. 6/2021: 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia odporúča, po zapracovaní pripomienok prednese-
ných na rokovaní, Rade Fondu na podporu umenia schváliť predkladaný návrh rozpočtu FPU 
na rok 2022. 
Za: 3  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
K bodu č. 4: 
Riaditeľ Fondu informoval prítomných o návrhu úpravy rozpočtu na rok 2021, ktorý bol spolu 
s komentárom zaslaný dozornej komisii na preštudovanie. 
 
Uznesenie č. 7/2021: 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia odporúča Rade Fondu na podporu umenia schváliť 
predkladaný návrh úpravy rozpočtu FPU na rok 2021 v znení, v akom je priložený k tomuto 
uzneseniu. 
Za: 3  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
K bodu č. 5: 
Riaditeľ Fondu zaslal dozornej komisii pred rokovaním požadované dokumenty, ktoré si čle-
novia dozornej komisie vyžiadali na predchádzajúcom rokovaní. Riaditeľ Fondu opätovne in-
formoval členov dozornej komisie, že požiadal listom Ministerstvo kultúry SR (ďalej len „mi-
nisterstvo“) o vyjadrenie k rozsahu realizovanej finančnej kontroly na mieste, keďže má za to, 
že jej rozsah nebol v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä 
zákonom o Fonde na podporu umenia (ďalej len „Fond“). Ministerstvo vo svojej písomnej od-
povedi riaditeľovi Fondu trvalo na oprávnenosti vykonávanej finančnej kontroly, hoci na väč-
šinu argumentov neposkytlo odpoveď. Dozorná komisia konštatovala, že nie je v jej kompe-
tencii o veci rozhodnúť, ani v nej konať, preto odporučila riaditeľovi Fondu, aby požiadal listom 
Ministerstvo financií SR o stanovisko ohľadom oprávnenosti rozsahu vykonania predmetnej 
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finančnej kontroly na mieste. Riaditeľ Fondu taktiež informoval dozornú komisiu, že minister-
stvo koncom minulého týždňa ukončilo finančnú kontrolu v sídle Fondu. 
 
Uznesenie č. 8/2021: 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu poskytnutú riadite-
ľom Fondu na podporu umenia k vykonaniu finančnej kontroly na mieste z Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky. 
Za: 2  
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
K bodu č. 6: 
Zo zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia (ďalej len „Fond“), 
ktoré uzatvára Fond s prijímateľmi finančných prostriedkov môžu vzniknúť pohľadávky Fondu 
voči prijímateľovi finančných prostriedkov v rámci plnenia záväzkov prijímateľa finančných 
prostriedkov vyplývajúcich z takejto zmluvy alebo v rámci záväzkov vzniknutých porušením 
zmluvnej povinnosti. 
V prípade, že takáto pohľadávka dosiahne sumu najviac 5 eur, jej vymáhanie zo strany Fondu 
vyžaduje vynaloženie finančných prostriedkov, ktoré prevyšujú sumu vymáhanej pohľadávky 
(najmä poštovné, vynaložená pracovná človeko-hodina). Vymáhanie takýchto „nepatrných 
pohľadávok“ je pre Fond, v zmysle uvedeného, nehospodárne. 
Riaditeľ Fondu týmto navrhuje dozornej komisii, aby Fond trvalo upustil od vymáhania všet-
kých pohľadávok Fondu voči prijímateľom finančných prostriedkov vzniknutých zo záväzkov 
priamo vyplývajúcich zo zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov Fondu na podporu ume-
nia alebo zo záväzkov vzniknutých z porušenia povinností prijímateľov finančných prostried-
kov z týchto zmlúv, ktoré dosahujú individuálne sumu najviac 5 eur, a tieto pohľadávky Fond 
odpísal. 
 
Uznesenie č. 9/2021: 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia (ďalej len „dozorná komisia“) súhlasí s návrhom 
riaditeľa Fondu na podporu umenia na trvalé upustenie od vymáhania všetkých pohľadávok 
Fondu na podporu umenia voči prijímateľom finančných prostriedkov vzniknutých zo záväzkov 
priamo vyplývajúcich zo zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia 
alebo zo záväzkov vzniknutých z porušenia povinností prijímateľov finančných prostriedkov z 
týchto zmlúv, ktoré dosahujú individuálne sumu najviac 5 eur. Zároveň dozorná komisia súhlasí 
s odpísaním uvedených pohľadávok. 
Za: 3  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
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K bodu č. 7: 
Riaditeľ Fondu informoval členov dozornej komisie, aby v prípadoch, keď sa žiadatelia alebo 
prijímatelia obrátia priamo na členov dozornej komisie s nejakou požiadavkou týkajúcou sa 
záležitostí spojených s ich žiadosťou, zmluvou, vyúčtovaním a pod., aby takýto podnet priamo 
preposlali kancelárii Fondu, prípadne ich informovali, aby sa so svojou požiadavkou obrátili 
priamo na kanceláriu Fondu, aby mohla vo veci konať. 
 
 
 
V Bratislave dňa 29.11.2021 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Orság 
Zápis overil: Ing. Ján Mikulík 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Mikletič Peter                                                                                    Ing. Ján Mikulík 
predseda Dozornej komisie FPU                                                             člen Dozornej komisie FPU 


