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FPU-62/2016-120 

 
Zápis z 2. rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu umenia  

 
Dátum a hodina: dňa 25. apríla 2016 o 14.30 hod. 
Miesto: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program:  

1. Schválenie programu. 
2. Schválenie výročnej správy a účtovnej závierky Fondu na podporu umenia za rok 2015. 
3. Informácia o nakladaní s majetkom FPU a činnosti kancelárie FPU. 
4. Rôzne. 

 
Rokovanie otvorila predsedníčka Dozornej komisie Fondu na podporu umenia p. A. Lisá a 
privítala prítomných. 
 
K bodu č. 1: 
Dozorná komisia (ďalej len „DK“) dostala pred zasadnutím mailovou poštou predmetný materiál 
a návrh programu. Predsedníčka DK vyzvala prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny 
a doplnenie návrhu programu. Nakoľko nikto z členov DK nemal žiadne pripomienky, 
predsedníčka prešla k hlasovaniu za schválenie programu. 
Za: 3 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia (ďalej len „fond“) schválila návrh programu 2. 
rokovania DK.   
 
K bodu č. 2: 
Riaditeľ fondu predložil dozornej komisii výročnú správu a účtovnú závierku fondu za rok 2015 
spolu so správou audítora a dodatkom ku správe audítora. Členovia DK prediskutovali spolu 
s riaditeľom fondu predložený materiál. Finančná manažérka fondu Ing. B. Böhmerová podala 
dozornej komisie komentár k účtovnej závierke. Na základe správy audítora sa členovia DK 
jednomyseľne zhodli, že odporúčajú členom rady fondu schváliť výročnú správu a účtovnú 
závierku za rok 2015 v znení, v akom bola predložená dozornej komisii. V tejto súvislosti 
pripomenul Ing. J. Mikulík nevyhnutnosť zosúladiť s účtovnou závierku súhrnné výkazy 
predkladané pred zostavením účtovnej závierky v januári 2016. Riaditeľ fondu sa zaviazal 
skoordinovať sa v tejto záležitosti s MF SR.  
 
Uznesenie č. 3: 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia prerokovala návrh Výročnej správy Fondu na 

podporu umenia za rok 2015 vrátane účtovnej závierky za rok 2015 a v súlade s § 9 ods. 1 písm. 

c) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 
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434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  

v znení zákona č. 79/2013 Z. z. odporúča Rade Fondu na podporu umenia schváliť predkladaný 

návrh. 

Za: 3 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
K bodu č. 3: 
Riaditeľ fondu oboznámil členov dozornej komisie o podpornej činnosti fondu. Doposiaľ sa 
uskutočnilo 6 zasadnutí odborných komisií Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné 
komisie fondu“), konkrétne pre: 

 Výzvu č. 1/2016 – Program 2: 
Žiadaná suma: 7 708 138,00 € 
Alokovaná čiastka: 2 800 000, 00 € 

 Pridelená suma: 2 466 592,00 € 

 Výzvu č. 2/2016 – Program 5: 

Žiadaná suma: 3 042 865,00 € 
Alokovaná čiastka: 850 000, 00 € 
Pridelená suma: 806 500,00 € 

 Výzvu č. 3/2016 – Podprogram 4.3: 
Žiadaná suma: 3 389 243, 00 € 
Alokovaná čiastka: 700 000, 00 € 
Pridelená suma: 782 950,00 € 

 Výzvu č. 3/2016 – Podprogram 4.4: 
Žiadaná suma: 475 902, 00 €  
Alokovaná čiastka: 400 000, 00 € 
Pridelená suma: 400 000, 00 € 

 Výzvu č. 4a/2016 – Podprogram 1.2.2: 
Žiadaná suma: 141 885, 00 € 
Alokovaná čiastka: 100 000, 00 € 
Pridelená suma: 24 390, 00 € 

 Výzvu č. 4b/2016 – Podprogram 1.1.2: 
Žiadaná suma: 602 218, 00 € 
Alokovaná čiastka: 200 000, 00 € 
Pridelená suma: 200 000, 00 € 

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2016 zahŕňa spolu 12 výziev: 10 riadnych a dve mimoriadne. 
Prvá mimoriadna výzva bola vyhlásená pre Podprogram 4.3 – Prehliadky, festivaly, súťaže – 
Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť, na ktorú bola vyčlenená rezerva. Druhá 
mimoriadna výzva bola vyhlásená pre Podprogram 2.3 – Vydávanie časopisov – Kultúrne 
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podujatia, aktivity a festivaly, keďže v rámci prvej výzve neprerozdelila odborná komisia celú 
alokovanú čiastku pre tento podprogram. 
 
Pokiaľ ide o verejné obstarávanie, riaditeľ fondu informoval členov DK o víťaznej ponuke 
a finálnych sumách verejného obstarávania za posledné obdobie: 

 V mesiaci február kancelária fondu prostredníctvom verejného obstarávania cez 
elektronické trhovisko (EKS) vysúťažila dodávateľa na stravné poukážky pre 
zamestnancov FPU, ktorým sa stala spoločnosť LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., ktorá dodá 
stravné poukážky v celkovej sume 30 399 EUR (s DPH). Lehota plnenie zmluvy je do 
6.3.2018. 

 V mesiaci marec kancelária fondu zrealizovala verejné obstarávanie prostredníctvom EKS 
aj na výpočtovú techniku. Úspešným dodávateľom je firma F.A.T., s.r.o., ktorá dodala 
zákazku v celkovej cene 8 727 EUR s DPH. 

K bodu č. 4: 
Na záver stretnutia podal riaditeľ fondu dozornej komisii informáciu o aktuálnom stave 
vnútorných predpisov Schéme minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike 
prostredníctvom FPU a Schéme štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike 
prostredníctvom FPU.  
Dňa 19.4.2016 bola Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike 
prostredníctvom FPU zverejnená v Obchodnom vestníku č. 74/2016 pod číslom G000008.  
Návrh Schémy štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom FPU 
momentálne posudzuje Protimonopolný úrad SR. 
 

Zápis vyhotovila: Mgr. Lenka Kubušová 

Zápis overil: JUDr. Miroslav Chlebiš 

                                                                                          Ing. Andrea Lisá 

predsedníčka Dozornej komisie FPU 

 


