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Zápis z  4. rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu umenia 

 
Dátum a hodina: dňa 8.10.2019 o 09.00 hod. 
Miesto:  Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 
Prítomní: L. Zemanová, P. Hajnala, J. Kovalčik, Z. Ürgeová 
 
 
Program: 

1. Schválenie programu. 
2. Stanovisko k návrhu Dodatku č. 3 č. MK-179/2019/M ku zmluve č. MK-96/2018/M zo 

dňa 18. decembra 2018. 
3. Odvolanie a žiadosť o úpravu sankcie 2016 (Záznam č.: 21107/2019). 
4. Sťažnosť (Záznam č.: 15450/2019 a 19559/2019). 
5. 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 4. rokovania Dozornej 
komisie Fondu na podporu umenia.   
 
K bodu č. 2: 
Členovia dozornej komisie sa zaoberali návrhom Dodatku č. 3 č. MK-179/2019/M ku zmluve 
č. MK-96/2018/M zo dňa 18. decembra 2018 (ďalej len „dodatok“), ktorý bol doručený do 
kancelárie Fondu na podporu umenia dňa 23.09.2019. Pokiaľ ide o uzatvorenie dodatku, ria-
diteľ Fondu na podporu umenia (ďalej len „riaditeľ fondu“) vyslovil pochybnosť o správnosti 
postupu z právneho hľadiska z pohľadu viacerých právnych predpisov upravujúcich naklada-
nie s verejnými prostriedkami (samostatne aj v ich vzájomnej súvislosti). Preto dozornú ko-
misiu informoval, že preverí postup a vyžiada si záväzné usmernenie Ministerstva financií 
Slovenskej republiky, či navrhovaný postup pre uzatvorenie dodatku je vôbec možný a dovo-
lený z právneho hľadiska, a následne oboznámi dozornú komisiu s týmto záväzným stanovis-
kom. 
 
Uznesenie č. 6/2019: 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o postupe riaditeľa 
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ohľadom návrhu Dodatku č. 3 č. MK-179/2019/M ku zmluve č. MK-96/2018/M zo dňa 18. de-
cembra 2018. 
Za:2 2 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
 
 
K bodu č. 3: 
Dozorná komisia uznala, že žiadateľ Časopis Kritika & Kontext v rámci projektu 16-230-00135 
naplnil zmluvne požadovaný rozsah strán vydaného časopisu, avšak namiesto štyroch čísiel, 
vydal iba dve čísla vo forme dvojčísla, čím však nedodržal plánovaný rozpočet nákladov na 
polygrafické služby. Z tohto dôvodu bude príjemca vyzvaný na vrátenie neoprávnenej sumy vo 
výške 2 500 €, čo predstavuje 50% plánovaného rozpočtu na polygrafické náklady. 
Dozorná komisia v prípade projektu 18-231-00751 uznala použité poskytnuté finančné pro-
striedky iba vo výške 75%, nakoľko žiadateľ Časopis Kritika & Kontext nedodržal zmluvne po-
žadovaný rozsah strán na vydanie štyroch čísel časopisu, pričom v skutočnosti žiadateľ opä-
tovne vydal iba dve čísla časopisu v rozsahu strán na tri časopisy. Z tohto dôvodu bude prí-
jemca vyzvaný na vrátenie neoprávnenej sumy vo výške 4 000 €. 
 
Uznesenie č. 7/2019: 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia v prípade projektu 16-230-00135 udeľuje žiada-
teľovi povinnosť vrátiť neoprávnene použitú sumu vo výške 2 500 € a v prípade projektu 18-
231-00751 udeľuje žiadateľovi povinnosť vrátiť neoprávnene použitú sumu vo výške 4 000 €. 
Za: 2 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
K bodu č. 4: 
Riaditeľ fondu informoval dozornú komisiu, že preveril postup a rozhodnutie odbornej komisie 
v prípade uvedenej sťažnosti a má za to, že v procese hodnotenia žiadosti sa nestala žiadna 
chyba. Dozorná komisia po preskúmaní sťažnosti konštatovala, že nedošlo k žiadnemu pro-
cesnému ani inému pochybeniu predmetnej odbornej komisie ani kancelárie Fondu na pod-
poru umenia.   
 
Uznesenie č. 8/2019: 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia v prípade žiadosti 19-155-02942 akceptuje roz-
hodnutie odbornej komisie o jej nepodporení.  
Za: 2 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
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K bodu č. 5: 
V rámci bodu rôzne sa dozorná komisia venovala týmto záležitostiam: 
 
- Riaditeľ fondu informoval dozornú komisiu, že Úrad vládneho auditu začal správne konanie 
voči Fondu na podporu umenia, ktorého podnetom je Správa z vládneho auditu č. 19100009-
P-04 zo dňa 12.04.2019, ktorý vykonal v čase od 11.1.2019 do 12.4.2019 Úrad vládneho au-
ditu, pracovisko Bratislava vo Fonde na podporu umenia.  
 
V Bratislave dňa 8.10.2019 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Ürgeová 
Zápis overila: Ing. Lucia Zemanová 
 

Ing. Lucia Zemanová 
                                                                       predsedníčka Dozornej komisie FPU 


