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FPU-561/2016-120 

 
Zápis z 3. rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu umenia  

 
Dátum a hodina: dňa 29. júna 2016 o 10.30 hod. 
Miesto: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program:  

1. Schválenie programu. 

2. Prešetrenie sťažnosti č. 1/2016 – predkladá riaditeľ Fondu na podporu umenia. 

3. Rôzne. 

 
Rokovanie otvorila predsedníčka Dozornej komisie Fondu na podporu umenia p. A. Lisá a 
privítala prítomných. 
K bodu č. 1: 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia (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 3. 
rokovania DK.   
 
K bodu č. 2: 
Riaditeľ fondu preložil členom dozornej komisie fondu sťažnosť č. 1/2016, ktorá bola do 

kancelárie fondu doručená dňa 30.5.2016. Sťažnosť bola podaná proti uzneseniu č. 69/2016 

Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) z 13.5.2016, podľa ktorého pri výbere 

a procese hodnotenia žiadostí odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Podprogram 

1.5.4 Literatúra – Prehliadky, festivaly, súťaže v rámci Výzvy č. 4/2016 na predkladanie žiadostí 

o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia došlo ku konfliktu záujmov. 

Uznesenie bolo prijaté v súvislosti s rozhodnutím riaditeľa fondu o pridelení finančných 

prostriedkov zo dňa 6.5.2016, konkrétne ide o pridelenie finančných prostriedkov pre žiadateľa 

Spolok slovenských spisovateľov - žiadosť č. 16-154-01279 s názvom Kongres slovenských 

spisovateľov. Podľa podávateľa sťažnosti došlo ku konfliktu záujmov, pretože štyria z piatich 

členov odbornej komisie fondu pre podprogram 1.5 sú členmi Spolku slovenských spisovateľov. 

Žiada preto o prehodnotenie uznesenia č. 69 rady fondu z 13.5.2016 a zrušenie súvisiaceho 

rozhodnutia o pridelení finančných prostriedkov, ako aj o vytvorenie novej odbornej komisie, 

ktorá rozhodne o pridelení finančných prostriedkov bez toho, aby jej členovia boli v konflikte 
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záujmov a o prijatie opatrení, aby v budúcnosti členovia odborných komisií Fondu na podporu 

umenia neboli pri rozhodovaní v konflikte záujmov, t.j. aby neboli členmi organizácie, o ktorej 

projekte sa rozhoduje. Ďalej žiada o okamžité vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov na 

členov/ky odborných komisií pre program 1.5 a doplniť do pravidiel na zostavovanie odborných 

komisií princíp, že členom odbornej komisie pre určitú výzvu môže byť najviac jeden nominant 

konkrétnej organizácie. 

Členovia dozornej komisie si preštudovali predmetnú sťažnosť, žiadosť č. 16-154-01279, 

zápisnicu z rokovania rady fondu 13.5.2016 a všetky súvisiace vnútorné predpisy a zákon 

o fonde č. 284/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“).   

Dozorná komisia fondu konštatovala, že pri výbere členov odbornej komisie fondu pre 

podprogram 1.5.4 nebol v nijakom ohľade porušený zákon ani vnútorné predpisy fondu. 

Zároveň však riaditeľovi fondu odporučila, aby boli prijaté také opatrenia, ktoré by eliminovali 

podobné sťažnosti. Riaditeľ fondu zobral na vedomie odporúčanie členov dozornej komisie, 

pričom konštatoval, že vzhľadom na platný zákon nie je možné robiť zásadné úpravy pri výbere a 

menovaní členov odborných komisií. Zároveň informoval, že úpravami vnútorných predpisov 

fondu sa bude rada fondu zaoberať pri príprave predpisov pre rok 2017.     

Uznesenie č. 4: 

Dozorná komisia Fondu na podporu umenia sa uzniesla, že sťažnosť č. 1/2016 nie je 

opodstatnená. Výber členov odbornej komisie pre Podprogram 1.5.4 Literatúra – Prehliadky, 

festivaly, súťaže v rámci Výzvy č. 4/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu 

na podporu umenia a taktiež hodnotiaci proces žiadostí o finančné prostriedky v rámci danej 

výzvy prebehlo v súlade so zákonom a všetkými vnútornými predpismi fondu.  

ZA: 3 

PROTI: 

ZRŽAL SA: 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Termín ďalšieho stretnutia sa stanovil na 27.7.2016. 

Zápis vyhotovila: Mgr. Lenka Kubušová 

Zápis overil: JUDr. Miroslav Chlebiš 

 

 

                                                                                          Ing. Andrea Lisá 

predsedníčka Dozornej komisie FPU 


