
Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov 

č. 19-361-02414

uzatvorený v súlade s ust. § 22 zákona 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. v platnom znení; v spojení s ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako Dodatok), kde zmluvnými stranami sú: 

Poskytovateľ
názov: Fond na podporu umenia
sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto
IČO: 42418933
konajúc prostredníctvom: Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka rady FPU

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditeľ FPU
zriadený: zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia
E-mail: miriama.grofova@fpu.sk
bežný účet – IBAN: SK58 8180 0000 0070 0054 3066
depozitný účet – IBAN: SK20 8180 0000 0070 0055 3256
variabilný symbol: 1936102414

(ďalej aj ako Poskytovateľ) 

Prijímateľ
meno a priezvisko: Mgr. Lívia Flachbartová, PhD.
sídlo/bydlisko: Bauerova 7, 040 23 Košice, Slovenská republika
dátum narodenia:
štátne občianstvo:
E-mail: liv.flachbartova@gmail.com
číslo účtu – IBAN:

(ďalej aj ako "Prijímateľ") 

1. Prijímateľ písomne doručil Poskytovateľovi dňa 06.04.2020 žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí 
finančných prostriedkov č. 19-361-02414 (ďalej len Zmluva) na realizáciu projektu John Sellars: 
The Art of Living (odborný preklad) (ďalej len Projekt).

2. Bod 6.1 Zmluvy sa mení nasledovne: 
"Použitie finančných prostriedkov, poskytnutých na základe tejto Zmluvy, podlieha vecnému 
vyhodnoteniu Projektu (ďalej spolu aj ako Vecné vyhodnotenie), ktoré Prijímateľ zrealizuje 
spôsobom a formou stanovenou Poskytovateľom prostredníctvom registračného systému 
Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný Vecné vyhodnotenie podľa predchádzajúcej vety 
Poskytovateľovi predložiť v tlačenej podobe vygenerovanej z registračného systému FPU 
najneskôr do termínu: 30.09.2020."

3. Odo dňa účinnosti tohto Dodatku sa nasledovné ustanovenia Zmluvy nahrádzajú v celom rozsahu 
nasledovným znením: 



a) Bod 5.7 znie: „Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať vecnú kontrolu dodržiavania 
povinností a záväzkov Prijímateľa z právneho vzťahu vzniknutého na základe tejto Zmluvy. 
Prijímateľ je povinný umožniť Poskytovateľovi a ním povereným osobám vykonanie kontroly 
podľa predchádzajúcej vety. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Poskytovateľovi poskytnúť 
potrebnú súčinnosť, najmä umožniť vstup do svojho sídla, resp. priestorov, v ktorých 
vykonáva svoju činnosť alebo realizuje Projekt. Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť 
Prijímateľovi termín kontroly najmenej 3 dni vopred, a to písomne prostredníctvom poštovej 
zásielky alebo e-mailom. Pri určovaní termínu kontroly sa Poskytovateľ zaväzuje postupovať 
tak, aby uskutočnením kontroly Prijímateľovi nespôsobil neprimerané zdržanie v realizácii 
Projektu. Neposkytnutie súčinnosti Prijímateľom v akejkoľvek fáze kontroly dodržiavania 
povinností a záväzkov Prijímateľa sa považuje za použitie poskytnutých finančných 
prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v Zmluve.“

b) Bod 5.9 znie: „Prijímateľ sa v súvislosti s realizáciou Projektu zaväzuje podľa povahy 
Projektu primeraným a vhodným spôsobom informovať o tom, že Projekt, na ktorý boli 
poskytnuté finančné prostriedky na základe tejto Zmluvy, podporil Poskytovateľ. Pri 
propagácii Projektu je Prijímateľ povinný postupovať podľa aktuálneho znenia Príručky k 
propagácii a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov FPU a podľa Manuálu pre 
vizuálnu identitu FPU, ktoré Poskytovateľ zverejní na webovom sídle FPU. Prijímateľ sa 
zaväzuje postupovať v zmysle znenia dokumentov špecifikovaných v predchádzajúcej vete 
aktuálnych k momentu vykonávania propagácie. V prípade, ak Prijímateľ nebude informovať 
o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU alebo poskytne neúplné informácie o poskytnutí 
prostriedkov z FPU, FPU je oprávnený požadovať vrátenie 5 % (slovom päť percent) z 
poskytnutej sumy finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy. Prijímateľ sa zaväzuje na 
výzvu FPU podľa predchádzajúcej vety zaplatiť FPU požadované finančné prostriedky. Na 
základe vzájomnej dohody je Prijímateľ povinný umožniť osobám konajúcim za/v mene 
Poskytovateľa účasť na všetkých podujatiach súvisiacich s Projektom.“

c) Bod 5.13 znie: „Nesplnenie záväzkov alebo porušenie povinností preukázateľne 
zapríčinené z dôvodu vyššej moci FPU nebude považovať za použitie prostriedkov v rozpore 
s účelom uvedeným v Zmluve.“

d) Bod 5.14 znie: „Prijímateľ poskytuje FPU bezodplatný nevýhradný súhlas na použitie 
vecných výstupov Projektu (najmä slovesné diela, fotografické diela, audiovizuálne diela a 
audiovizuálne a zvukové záznamy) všetkými známymi spôsobmi použitia v neobmedzenom 
rozsahu a na celú dobu trvania autorskoprávnej ochrany (ďalej len „Licencia“). FPU je 
oprávnený poskytnúť súhlas na použitie vecných výstupov Projektu tretej osobe v rozsahu 
Licencie. FPU nie je povinný Licenciu využiť.“

e) Bod 6.7 znie: „Ak Poskytovateľ zistí nedostatky vo Vecnom vyhodnotení alebo v jeho 
prílohách, oznámi tieto nedostatky prostredníctvom elektronickej pošty Prijímateľovi a 
vyzve ho, aby ich v lehote 5 až 30 pracovných dní v závislosti od závažnosti nedostatku 
odstránil. Ak Prijímateľ nezabezpečí odstránenie nedostatkov v stanovenom termíne, 
považuje sa táto skutočnosť za použitie poskytnutých finančných prostriedkov alebo ich 
časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve a prijímateľ je povinný vrátiť celú výšku 
poskytnutých finančných prostriedkov (bod 5.5 Zmluvy).“

f) Bod 7.1 znie: „Prijímateľ je povinný vrátiť Poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré 
použil v rozpore s touto Zmluvou, Zákonom o FPU alebo účelom uvedeným v tejto Zmluve, a 
to do 30 dní odo dňa predloženia vyúčtovania alebo zistenia ich neoprávneného použitia a v 
prípade porušeniu povinností podľa bodov 5.7 a 5.12 Zmluvy odo dňa výzvy Poskytovateľa.“



g) Bod 9.2 znie: „Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať výlučne v 
písomnej forme prostredníctvom dodatkov k tejto Zmluve, uzatvorených po predchádzajúcej 
dohode Zmluvných strán. O skutočnostiach rozhodných pre potrebu zmeny alebo doplnenia 
tejto Zmluvy zo strany Prijímateľa je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa bez 
zbytočného odkladu od ich vzniku, minimálne 30 dní pred uskutočnením zmeny. O zmenách 
rozhoduje riaditeľ FPU, v lehote najneskôr 30 dní od doručenia žiadosti o zmenu."

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny.
5. Tento Dodatok a jeho prílohy sú vyhotovené v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane 

Prijímateľ a jeden Poskytovateľ. Prijímateľ podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, že sa oboznámil s 
príslušnými ustanoveniami Dodatku a súhlasí s nimi.

6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Tento 
dodatok podlieha v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov v spojení s relevantnými ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z. 
povinnému zverejneniu.

V Bratislave dňa V .................................... dňa 09.06.2020

............................................................
predsedníčka rady FPU
Za Poskytovateľa 

............................................................
Prijímateľ

............................................................
riaditeľ FPU
Za Poskytovateľa


