Poznámky ( Uč NUJ3-01)
FOND NA PODPORU UMENIA
Cukrová 14
811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Dátum vzniku:
01.01.2015
Právna forma:
382 Verejnoprávna inštitúcia
Hlavná činnosť :
84120 Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné
sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia
Sektor pre národné účty ( zatriedenie do klasifikácie)
13110 Ústredná štátna správa
Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) je verejnoprávnou právnickou osobou riadenou zákonom č. 284/2014
Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v
pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č.79/2013 Z.z. (ďalej len „zákon“) v znení
neskorších predpisov. Štatút fondu (ďalej len „štatút“) je základným vnútorným predpisom fondu, upravuje
podrobnosti o činnosti a riadení fondu a určuje ďalšie vnútorné predpisy fondu.

Poslanie fondu:
Základným poslaním fondu je utvárať podmienky na trvalo udržateľný rozvoj umeleckej tvorby, umeleckých
aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, na tvorbu umeleckých diel a ich sprístupňovanie poskytovaním
finančných prostriedkov fondu najmä na podporu tvorivých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.
Poslaním fondu je aj:
a) prispievať k napĺňaniu strategických zámerov a dlhodobých koncepcií rozvoja umeleckej tvorby,
umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu,
b) prispievať k uskutočňovaniu kultúrnej politiky Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti
umeleckej tvorby, umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu,
c) navrhovať opatrenia na podporu umeleckej tvorby a rozvoj umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho
priemyslu,
d) podporovať umeleckú tvorbu a jej sprístupňovanie verejnosti
e) podporovať rozvoj umeleckej tvorivosti, kultúry, kreatívneho priemyslu a podporovať trvalo udržateľný
rozvoj podnikateľského prostredia v umeleckých aktivitách, kultúre a kreatívnom priemysle v Slovenskej
republike,
f) podporovať vývoj a uplatnenie nových technológií v oblasti umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho
priemyslu v Slovenskej republike,
g) iniciovať rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu,
h) podporovať výchovu, vzdelávanie a výskumnú činnosť v oblasti umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho
priemyslu a prioritne zlepšovať prístup mladej generácie ku kultúrnemu dedičstvu Slovenskej republiky,
i) zabezpečiť rovnosť prístupu k finančným prostriedkom fondu určeným na podporu umeleckej tvorby a
rozvoj umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, transparentnosť udeľovania finančnej podpory
z fondu a pravidelné vyhodnocovanie efektivity použitia finančných prostriedkov fondu, viesť evidencie a
štatistiky v oblasti činnosti fondu,
j) podporovať rozvoj kultúrnej identity obyvateľov Slovenskej republiky a zachovanie kultúrnej
rozmanitosti.
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Činnosť fondu:

a) poskytuje finančné prostriedky zo svojho rozpočtu na podporu umeleckých aktivít, kultúry a
kreatívneho priemyslu,
b) utvára materiálne podmienky na rozvoj umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu v
Slovenskej republike poskytovaním finančných prostriedkov na uskutočnenie verejných
kultúrnych podujatí v oblasti umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu,
c) poskytuje finančné prostriedky na šírenie a prezentáciu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho
priemyslu,
d) poskytuje finančné prostriedky fyzickým osobám, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na
rozvoji umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike,
e) uskutočňuje monitorovaciu činnosť podporených projektov v oblasti umeleckých aktivít, kultúry a
kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike,
f) vedie evidenciu žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov (ďalej len "žiadosť"), žiadateľov o
poskytnutie finančných prostriedkov (ďalej len "žiadateľ) a prijímateľov finančných prostriedkov
v súlade s § 26 zákona,
g) spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, verejnoprávnymi
inštitúciami a inými osobami v záujme utvárania priaznivých podmienok na rozvoj umeleckých
aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike,
h) zúčastňuje sa na činnosti medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti podpory tvorby,
výroby a šírenia umeleckých diel, kultúry a kreatívneho priemyslu,
i) spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti
podpory tvorby, výroby a šírenia umeleckých diel, kultúry a kreatívneho priemyslu,
j) kontroluje plnenie zmluvných záväzkov a vymáha pohľadávky zo zmluvných záväzkov zo zmlúv
uzatvorených s prijímateľmi finančných prostriedkov.
k) vedie evidenciu profesionálnych umelcov v slobodnom povolaní (ďalej len „profesionálny
umelec“).
Fond vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky a vo vzťahu k zahraničiu.

Orgánmi fondu :
a) rada,
b) dozorná komisia,
c) riaditeľ.
Členovia orgánov fondu sú povinní pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo
k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom.

Hospodárenie fondu:
Fond hospodári s príjmami podľa § 23 ods. 1 zákona, na základe zákona a Zásad hospodárenia fondu, v súlade so
všeobecne platnými právnymi predpismi, požiadavkami Európskej únie na transparentnosť finančných vzťahov
verejnoprávnych subjektov a na základe rozpočtu fondu na príslušné rozpočtové obdobie, ktorým je kalendárny
rok. Rozpočet fondu schvaľuje rada na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie.
Mimoriadny príspevok zo štátneho rozpočtu na rok 2016 podľa § 28 ods. 3 zákona bol poskytnutý na základe
písomnej zmluvy uzavretej medzi ministerstvom a fondom č. MK-41/2015/M.
Fond bol v roku 2016 oprávnený použiť na vlastnú prevádzku 100% z celkovej sumy svojich príjmov.
Fond zodpovedá za účelné a hospodárne využívanie svojich príjmov a svojho majetku.
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Fond vedie účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v súlade so
slovenskými účtovnými štandardmi, platnými pre účtovné jednotky, u ktorých hlavným predmetom činnosti nie je
podnikanie (nezárobková organizácia). Fond vedie účtovníctvo tak, aby umožňovalo rozlíšenie nákladov, prípadne
výnosov súvisiacich s podpornou činnosťou alebo prevádzkovými nákladmi. Metódu rozlišovania nákladov
prípadne výnosov stanovia vnútorné predpisy fondu.
Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá riaditeľ. Účtovnú závierku a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou,
overené audítorom schvaľuje na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie rada.

Tabuľka čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

19

15

z toho počet vedúcich zamestnancov

4

4

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

0

0

196

8

0

0

Počet DoVP uzatvorených počas roka
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia
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Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Tabuľka č. 1
Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti
Prvotné ocenenie - stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia

Softvér

Oceniteľné práva

Ostatný dlhodobý
nehmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

4 437

4 437

3 687

3 687

63

63

750

750

813

813

prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
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úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

4 437

4 437

3 687

3 687

Tabuľka č. 2

Pozemky

Umelecké
diela
a zbierky

Stavby

Samostatné
hnuteľné
Pestovateľské
veci
Dopravné
celky trvalých
a súbory
prostriedky
porastov
hnuteľných
vecí

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na
dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie
- stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia
prírastky

5 000

5 000

úbytky
presuny
Stav na konci
bežného
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účtovného
obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného
obdobia
prírastky

105

105

105

105

úbytky
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
Opravné položky
– stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

5 000

5 000

4 895

4 895
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Tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku
Účtovná jednotka nemá finančný majetok

Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Účtovná jednotka nemá finančný majetok

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku
Účtovná jednotka nemá finančný majetok

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám
Účtovná jednotka nemá zásoby

Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam
Účtovná jednotka nemá pohľadávky po lehote splatnosti

Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Účtovná jednotka neeviduje pohľadávky
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Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku
Účtovná jednotka nemá základné imanie, vlastné imanie je tvorené iba z hospodárskych výsledkov bežného a minulého obdobia. Účtovná jednotka pri založení dostala
dotáciu na svoju činnosť

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia kapitálových
účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých
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rokov

-7 524,83

Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie

126 841
-

Spolu

7 525

126 841

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
Účtovná strata

- 7 525

Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
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Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

- 7525

Iné

Účtovná závierka za rok 2015 bola schválená Radou Fondu na podporu umenia dňa 28.04.2016.

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv
Druh rezervy

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Tvorba rezerv

4 692,28

11 993,73

Použitie rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Jednotlivé druhy
krátkodobých zákonných
rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu
Rezervy na hrubé mzdy
a odvody
Rezervy na audit

4 692,28

4 380,00

11 993,73
4 380,00

Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu
Rezervy spolu

4 692,28

16 373,73

4 692,28

16 373,73
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Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov

bežného účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

0

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia
0

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka

144 337,90

9 735,63

Krátkodobé záväzky spolu

144 337,90

9 735,63

768,16

247,05

0

0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od
jedného do piatich rokov vrátane - SF
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako
päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu

768,16

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

1 44 337,90

247,05
9 735,63

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

247,05

0

Tvorba na ťarchu nákladov

1579,51

685,64

Sociálny fond 0,6%
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Tvorba zo zisku

0

0

Čerpanie na stravné poukážky

1058,40

438,59

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

768,16

247,05

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach
Účtovná jednotka neeviduje prijaté úvery a ani prijaté pôžičky (zákon neumožňuje prijať návratné zdroje)

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období
Účtovná jednotka prijala v roku dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré môže použiť vo výške 4% na prevádzku a 96% na rozdelenie pre žiadateľov na projekty
Položky výnosov budúcich
období z dôvodu
bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého majetku
obstaraného z dotácie

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

4 999,98

855

8581,98

0
4 500

dlhodobého majetku
obstaraného z finančného daru

0

dotácie zo štátneho rozpočtu
alebo z prostriedkov Európskej
únie

0

dotácie z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného

0
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celku
grantu

0

podielu zaplatenej dane

0

dlhodobého majetku
obstaraného z podielu
zaplatenej dane

0

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Účtovná jednotka nemá uzatvorenú zmluvu na lízing

Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Účtovná jednotka nie je prijímateľom 2% podielu zaplatenej dane

Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky a právne služby
Jednotlivé druhy nákladov za
overenie účtovnej závierky za rok 2015

Suma
4 740,00

zisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky

0

súvisiace audítorské služby

0

daňové poradenstvo a účtovníctvo 2016
ostatné neaudítorské služby

33 554,56
0
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Právne služby

15 948,00

Spolu

Tabuľka k čl. IV ods. 9 ostatných nákladoch na cenu práce a iné služby
Jednotlivé druhy ostatných nákladov

Suma

Mzdové náklady

391 586,51

Z toho: stáli zamestnanci

269 354,84

na dohodu

112 361,67

Odvody SP a ZP

127 251,76

Z toho: stáli zamestnanci

103 823,25

na dohodu

23 428,51

Poskytnuté príspevky PO a FO

14 203 833,15

Z toho: právnickým osobám

10 841 189,00

Prenájom priestorov

29 361,24

Ostatné služby

89 041,55

Spolu

14 841 074,21

Tabuľka k čl. IV ods. 10 o výnosoch
Jednotlivé druhy výnosov

Suma
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Prijaté dotácie zo štátneho rozpočtu

14 854 874,21

Z toho: dotácie na prevádzku fondu

600 000

dotácie na rozdelenie

14 400 000

Dotácia kapitálová

855

Ostatné príjmy - poplatky za projekty

153 352,88

Ostatné výnosy

1 070,21

Spolu

15 010 152,30
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