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�lánok 1 
 

Zák l adné ust anoveni a 
 

1. Hudobný fond (
�

alej len "fond") je 
národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia zriadená 
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky �
.13/1993 Z.z. o umeleckých fondoch. 

2. Fond je právnická osoba s pôsobnos� ou 
na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapisuje  
do obchodného registra. 

3. Sídlom fondu je Bratislava. 
 

�lánok 2 
 

Posl ani e 
 
1. Hlavným poslaním fondu je v súlade  

s kultúrnymi záujmami Slovenskej republiky 
cie� avedome a objektívne podporova�  tvorivú �
innos�   

v oblasti hudobného umenia s osobitným zrete� om 
na: 
a) tvorivú oblas�  vážnej hudby, 
b) populárnu hudbu, 
c) výkonných umelcov, 
d) hudobnú vedu a kritiku. 

2. Fond propaguje a prezentuje hudobné 
umenie doma i v zahrani

�
í. 

3. Podporu hudobného umenia uskuto
���

uje 
fond prostredníctvom Rady fondu. 
 

�lánok 3 
 

� i nnos�  
 

1. Svoje poslanie plní fond v spolupráci  
s tvorivými združeniami a profesijnými 
právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré 
pôsobia  
v príslušných oblastiach, najmä vytváraním 
materiálnych podmienok na vznik nových 
hudobných  
a hudobnovedných diel a umeleckých výkonov. 

2. Na podporu tvorivej 
�
innosti 

predovšetkým 
a) poskytuje štipendiá, ceny, prémie, príspevky  

na cesty, pôži
�
ky, sponzorský príspevok a iné 

formy podpory v zmysle Zásad podpornej �
innosti fondu, 

b) zria
�

uje a spravuje nadácie v súlade so 
zákonom, 

c) zria
�

uje a spravuje domovy a kluby, 
d) využíva zisky právnických osôb a ú

�
elových 

zariadení; za ú
�
elom vytvárania podmienok  

pre realizáciu svojich zámerov vyvíja fond 
podnikate� skú 

�
innos�  prostredníctvom svojich 

organiza
�
ných útvarov a iných právnických 

osôb, v ktorých má ako spolo
�
ník ú

�
as� . 

3. Hlavná 
�
as�  fondu, ktorá je v súlade  

s jeho poslaním, je neziskového charakteru, nie je 
podnikaním pod� a Obchodného zákonníka alebo 
Živnostenského zákona, pretože nie je vykonávaná 
za ú

�
elom dosahovania zisku. 

 
�lánok 4 

 
H ospodár eni e 

 
1. Finan

�
ným základom hospodárenia 

fondu sú: 
a) príspevky príjemcov autorských odmien, 
b) príspevky za použitie vo� ných diel a príspevky 

používate� ov diel, 
c) výnosy z podnikania s vlastným majetkom, 
d) zisky z ním riadených právnických osôb  

a ú
�
elových zariadení, 

e) dary, dotácie, príspevky z iných zdrojov, 
príjmy z nadácií, z dedi

�
stva a pod. 

2. Vyberanie príspevkov za vytvorenie  
a použitie diel z oblasti viacerých fondov sa upraví 
v písomnej zmluve medzi jednotlivými fondmi. 

3. Pri výške jednotlivých príspevkov, ich 
druhov a spôsobe ich vyberania sa postupuje pod� a 
zákona o umeleckých fondoch a všeobecne 
záväzných právnych predpisov, pri

�
om sa dôsledne 

uplat
�
ujú sank

�
né postihy. 

4. Všetky príspevky od platite� ov fond 
vyberá priamo. 
 

�lánok 5 
 

Spr avovani e f ondu 
 
Správu fondu zabezpe

�
uje Rada fondu. 

 
Rada f ondu 

 
1. Rada fondu (

�
alej len "Rada") je 

najvyšším orgánom fondu. 
2. � lenov do Rady delegujú jednotlivé 

umelecké, profesijné a iné nápl
�
ou 

�
innosti blízke 

združenia a organizácie. 
3. Zloženie 

�
lenov Rady: 

a) Spolok slovenských skladate� ov jeden 
�
len, 

b) Slovenská muzikologická asociácia jeden 
�
len, 

c) Spolok koncertných umelcov jeden 
�
len, 

d) Zväz autorov a interpretov jeden 
�
len, 

e) Slovenská jazzová spolo
�
nos�  jeden 

�
len, 

f) jeden 
�
len z radov hudobných umelcov 

menovaný riadite� om fondu, 



 

g) riadite�  fondu. 
4. Predsedu a podpredsedu Rady si zvolia �

lenovia Rady nadpolovi
�
nou vä

�
šinou hlasov 

tajným hlasovaním. Ak bude zvolený za predsedu 
zástupca tvorivej oblasti vážnej hudby, podpredseda 
bude zástupca populárnej hudby a naopak. Predseda 
Rady zvoláva a vedie zasadnutia Rady. 

5. Funk
�
né obdobie Rady je trojro

�
né. 

Po
�
as funk

�
ného obdobia môže 

�
lena Rady odvola�  

iba združenie, ktoré ho do Rady delegovalo. 
6. Za výkon funkcie patrí 

�
lenom Rady 

odmena pod� a zásad o finan
�
nom odme

�
ovaní  

za 
�
innos�  v Rade. 

7. Predseda Rady zastupuje fond navonok. 
Po

�
as jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda 

Rady. 
8. Rada sa schádza pod� a potreby, 

najmenej však raz za mesiac. 
9. Rada fondu plní najmä tieto úlohy: 

a) predkladá na schválenie Štatút fondu 
ministrovi kultúry Slovenskej republiky a na 
posúdenie zásady o finan

�
nom odme

�
ovaní za �

innos�  v Rade (Dodatok k Vnútornému 
mzdovému predpisu HF), 

b) schva� uje Organiza
�
ný a rokovací poriadok 

fondu, Pracovný poriadok a 
�

alšie 
vnútroorganiza

�
né predpisy fondu, 

c) schva� uje zásady o finan
�
nom odme

�
ovaní �

lenov Rady, 
d) schva� uje správy o výsledkoch a záveroch 

rozboru 
�
innosti hospodárenia a ro

�
nú ú

�
tovnú 

závierku, 
e) schva� uje Zásady podpornej 

�
innosti, 

f) schva� uje nadobúdanie a scudzovanie majetku 
fondu, 

g) vyjadruje sa k organiza
�
nej štruktúre fondu  

a jej zmenám, 
h) pod� a Zásad podpornej 

�
innosti fondu 

rozhoduje o poskytovaní podpôr na tvorivú �
innos�   

a sociálnu starostlivos�  o tvorivých 
pracovníkov, 

ch) rozhoduje o hlavných smeroch 
�
innosti fondu, 

i) rozhoduje o zria
�

ovaní nových právnických 
osôb a o ú

�
asti fondu ako spolo

�
níka v iných 

právnických osobách, 
j) rozhoduje o použití výnosov majetku fondu, 
k) vymenúva a odvoláva riadite� a fondu. 

10. Rada rozhoduje uzneseniami. Je 
schopná uznáša�  sa za prítomnosti nadpolovi

�
nej 

vä
�
šiny 

�
lenov. Na platnos�  uznesení treba 

nadpolovi
�
nú vä

�
šinu prítomných hlasov. Pri 

prijímaní závažných majetkových rozhodnutí musí 
by�   
na Rade prítomných najmenej 6 

�
lenov. Pri rovnosti 

hlasov rozhoduje hlas predsedu. O rokovaní Rady 
sa robí zápisnica, ktorú podpisuje predsedajúci. 

 
�lánok 6 

 
Ri adi t e�  f ondu 

 
1. Riadite�  fondu je štatutárny zástupca  

a výkonný orgán fondu, zastupuje fond navonok, 
koná v jeho mene a rozhoduje  o všetkých 
otázkach, pokia�  rozhodovanie o nich nie je 
výlu

�
ne v právomoci Rady. 

2. Riadite� a fondu menuje a odvoláva 
Rada. 

3. Riadite�  vykonáva uznesenia Rady.  
V období medzi dvoma zasadnutiami Rady 
rozhoduje aj o iných otázkach, ktorých riešenie 
patrí Rade, s tým, že je povinný ich dodato

�
ne 

predloži �  na schválenie na najbližšom zasadnutí. 

4. Riadite�  fondu riadi administratívny 
aparát fondu. 

5. Riadite�  fondu vydáva 
vnútroorganiza

�
né predpisy po ich schválení v 

Rade a zabezpe
�
uje riadny chod fondu. 

6. Riadite�  je 
�
lenom Rady s hlasom 

rozhodujúcim. V otázkach menovania, odvolania, 
schva� ovania vlastných mzdových náležitostí však 
nemôže hlasova� . 

7. Riadite� a môže Rada odvola� , ak: 
a) zo zdravotných dôvodov nevykonáva funkciu 

dlhšie ako šes�  mesiacov, 
b) bol zbavený alebo má obmedzenú spôsobilos�  

na právne úkony, 
c) bol právoplatne odsúdený za trestný 

�
in 

spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie 
riadite� a alebo za úmyselný trestný 

�
in, 

d) sa stal zárobkovo 
�
inným v rovnakom alebo 

príbuznom druhu 
�
innosti, ktorý vykonáva 

fond. 
8. Rada fondu sa na odvolaní riadite� a 

musí uznies�  dvojtretinovou vä
�
šinou svojich �

lenov tajným hlasovaním. 
 

�lánok 7 
 

Záver e�né ust anoveni a 
 

1. Zmeny a doplnky štatútu fondu 
navrhuje Rada a schva� uje ich minister kultúry 
Slovenskej republiky. 

2. Ruší sa Štatút Hudobného fondu  
z 29.10.1993 

�
.MK-1475/1993-1. 

3. Tento štatút nadobúda ú
�
innos�  d

�
om 

jeho schválenia ministrom kultúry Slovenskej 
republiky. 

Návrh štatútu fondu prijala Rada na 
svojom zasadnutí 21.1.1997. 

 
 

V Bratislave, d
�
a 26.5.1997 

 
 



 

I van H udec 
 

minister kultúry 


