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Zápis zo  6. rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu umenia 

 
Dátum a hodina: dňa 9.12.2019 o 13.30 hod. 
Miesto:  Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 
Prítomní: L. Zemanová, J. Mikulík, P. Hajnala, J. Kovalčik, Z. Ürgeová 
 
 
Program: 

1. Schválenie programu. 
2. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2020  – predkladá riaditeľ FPU. 
3. Odhad prenesených finančných prostriedkov z roku 2019 do roku 2020 - predkladá riaditeľ FPU. 
4. Odvolanie proti výzve na vrátenie poskytnutých prostriedkov (Záznam č.: 25340/2019). 
5. Odvolanie proti rozhodnutiu Rady FPU (Záznam č.: 28964/2019). 
6. Sťažnosť – Metropolitný orchester (Záznam č.: 29304/2019 a Záznam č.: 17703/2019). 
7. Rôzne. 

 
Rokovanie otvorila predsedníčka Dozornej komisie Fondu na podporu umenia p. L. Zemanová a priví-
tala prítomných. 
 
K bodu č. 1:  
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia (ďalej len „dozorná komisia“) dostala pred zasadnutím 
mejlovou poštou predmetný materiál a návrh programu. Predsedníčka vyzvala prítomných, aby pred-
niesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Nakoľko nikto z členov dozornej komisie nemal 
žiadne pripomienky, predsedníčka prešla k hlasovaniu za schválenie programu. 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia schválila návrh programu 6. rokovania Dozornej komisie 
Fondu na podporu umenia.   
 
K bodu č. 2: 
Riaditeľ Fondu na podporu umenia Jozef Kovalčik (ďalej len „riaditeľ fondu) informoval prítomných o 
návrhu rozpočtu na rok 2020, ktorý bol aj spolu s komentárom zaslaný dozornej komisii na preštudo-
vanie. 
 
Uznesenie č. 10/2019: 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia odporúča Rade Fondu na podporu umenia schváliť pred-
kladaný návrh rozpočtu FPU na rok 2020 v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu. 
Za: 3  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
K bodu č. 3: 
Riaditeľ fondu informoval dozornú komisiu o odhadovanej výške prenesených finančných prostriedkov 
z roku 2019 do roku 2020. Dozorná komisia požiadala riaditeľa fondu, aby ju na najbližšom rokovaní 
informoval o presnej výške finančných prostriedkov, ktoré si fond prenesie do roku 2020, a zároveň 
špecifikoval výzvy/podprogramy, z ktorých prenesené prostriedky pochádzajú. 
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K bodu č. 4: 
Prijímateľ poskytnutých finančných prostriedkov (ďalej len “prijímateľ“) nepredložil finančné vyúčto-
vanie projektu č. 17-163-03695 v riadnom termíne, ani v dodatočnom termíne stanovenom zo strany 
fondu, na základe čoho mu bola zaslaná výzva na vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov. Pri-
jímateľ podal voči uvedenej výzve odvolanie, nakoľko si údajne nebol vedomý, že je povinný predkladať 
finančné vyúčtovanie. 
Riaditeľ fondu informoval dozornú komisiu o vykonanom administratívnom procese, ktorý bol vyko-
naný v rámci výzvy uvedeného žiadateľa na vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov. Dozorná 
komisia po preskúmaní odvolania odporúča fondu konať v zmysle platenej legislatívy a vnútorných 
predpisov. 
 
 Uznesenie č. 11/2019: 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia odporúča Fondu na podporu umenia konať vo veci výzvy 
na vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov podľa zmluvy č. 17-163-03695 v zmysle platenej le-
gislatívy a vnútorných predpisov. 
Za: 3  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
K bodu č. 5: 
Prijímateľ poskytnutých finančných prostriedkov (ďalej len “prijímateľ“) podal odvolanie proti rozhod-
nutiu Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu) vo veci predĺženia termínu na predlože-
nie vecného vyhodnotenia. Prijímateľ apeluje na schválenie nového termínu na predloženie vecného 
vyhodnotenia, nakoľko sa neočakávane presťahoval pracovne do Nórska, a preto nestíha vecné vyhod-
notenie predložiť v pôvodne stanovenom termíne. 
Po prešetrení predmetného odvolania, dozorná komisia odporúča rade fondu opätovne preskúmať 
žiadosť o predĺženie termínu odovzdania vecného vyhodnotenia. 
 
Uznesenie č. 12/2019: 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia odporúča Rade Fondu na podporu umenia opätovné pre-
skúmanie žiadosti o predĺženie termínu odovzdania vecného vyhodnotenia projektu č. 18-163-04012. 
Za: 3  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
 
K bodu č. 6: 
Metropolitný orchester Bratislava (ďalej len „sťažovateľ“) podal sťažnosť voči rozhodnutiu odbornej 
komisie o nepodporení žiadosti č. 19-135-01605. Sťažovateľ má za to, že posúdenie a vyhodnotenie 
jeho žiadosti nebolo uskutočnené v súlade s podmienkami zákonnosti, odbornosti, nestrannosti a tran-
sparentnosti. 
Riaditeľ fondu informoval dozornú komisiu, že preveril postup a rozhodnutie odbornej komisie v prí-
pade uvedenej sťažnosti a má za to, že v procese hodnotenia žiadosti sa nestala žiadna chyba. Dozorná 
komisia sa so stanoviskom riaditeľa stotožnila a po preskúmaní sťažnosti konštatovala, že nedošlo k 
žiadnemu procesnému ani inému pochybeniu pri posudzovaní predmetnej žiadosti odbornou komisiu, 
ani pri postupe kancelárie fondu. Dozorná komisia zároveň odporúča riaditeľovi fondu, aby sťažovateľa 
opätovne informoval, ako prebieha proces hodnotenia žiadostí a aké dokumenty kancelária fondu 
z neho vyhotovuje, keďže sa sťažovateľ domáha aj neexistujúcich dokumentov. Rovnako sa stotožnila 
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s postupom kancelárie v tom, že nesprístupnila celé žiadosti iných žiadateľov posudzovaných v danej 
výzve, keďže sú predmetom ich duševného vlastníctva.  
 
Uznesenie č. 13/2019: 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia v prípade žiadosti č. 19-135-01605 konštatuje, že rozhod-
nutie odbornej komisie o jej nepodporení bolo v súlade s vnútornými predpismi fondu.  
Za: 3  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
K bodu č. 7: 
V rámci bodu rôzne sa dozorná komisia venovala týmto záležitostiam: 
 
- Riaditeľ fondu informoval dozornú komisiu o  rozhodnutí Úradu vládneho auditu na základe výsled-
kom vládneho auditu č. 19100009-P-04, ktorý vykonal v čase od 11.1.2019 do 12.4.2019 Úrad vládneho 
auditu, pracovisko Bratislava vo Fonde na podporu umenia. Úrad vládneho auditu uložil fondu povin-
nosť odviesť do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky verejné prostriedky vo výške 16 088,95€ za ich 
údajne neoprávnené použitie a zároveň uložil fondu pokutu vo výške 20 000€. Riaditeľ dozornú komisiu 
informoval, že fond sa voči rozhodnutiu odvolá a navrhne rozhodnutie zrušiť v plnom rozsahu a zasta-
viť správne konanie v plnom rozsahu. 
 
 
 
V Bratislave dňa 19.12.2019 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Ürgeová 
Zápis overila: Ing. Lucia Zemanová 
 
 

Ing. Lucia Zemanová 
                                                                       predsedníčka Dozornej komisie FPU 


