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Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

Zápisnica  

zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

(ďalej len „zasadnutie Správnej rady “) 

 
Miesto konania:  Fond na podporu kultúry národnostných menšín 
 (ďalej len „FPKNM“) 
 Cukrová 14 
 811 08 Bratislava 
 zasadacia miestnosť  

On-line prostredníctvom aplikácie Microsoft 
Teams 

  
Dátum a hodina začatia rokovania: 3. 3. 2022 o 10:45 hod 
Dátum a hodina ukončenia rokovania:   3. 3. 2022 o 11:45 hod 
 

Prítomní (podľa prezenčnej listiny): Čerťanská Dagmar, Uhlár Rastislav, Fiľo 
Rastislav, Havrľová Denisa, Werner Andrej 

Prítomní on-line:  Antal Ágota, Buday Anton, Hoč Valerij, Zaťková 
Jarmila, Kákoni Marta 

Neprítomní:  Jancurová Alena, Zelinová Hana, Doganova 
Radostina 

Ospravedlnení:  Jancurová Alena, Zelinová Hana, Doganova 
Radostina 

Neospravedlnení:  0 
Neskorší príchod: 0 
 

Prizvaná:  Alena Kotvanová – riaditeľka – on-line 
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

 
Návrh programu:   

1. Otvorenie zasadnutia Správnej rady 
1.1. Voľba overovateľa zápisu zo zasadnutia Správnej rady 

2. Program zasadnutia Správnej rady 
2.1. Schválenie programu 

3. Schválenie pozmeňovacieho návrhu k Štatútu FPKNM v znení aktualizovaného znenia zo dňa 
26.02.2020  

4. Zaujatie stanoviska Správnej rady k žiadosti riaditeľky FPKNM o stanovisko v súlade s § 8 ods. 
(14) zákona č. 138/2017 o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín.  

5. Rôzne 
6. Záver 
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K bodu č. 1 
Zasadnutie otvoril predseda Správnej rady FPKNM, ktorý privítal prítomných členov Správnej 

rady FPKNM a informoval o tých členoch, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na 

zasadnutí, ako aj o uznášaniaschopnosti Správnej rady FPKNM. Konštatoval, že Správna rada 

FPKNM je uznášaniaschopná, keďže z celkového počtu 13 členov je prítomných 5 členov a on-line 

5 členovia, teda spolu 10 členov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.  

K bodu č. 1.1 

Predseda Správnej rady FPKNM vyzval členov a členky Správnej rady, aby predniesli svoje návrhy 

na overovateľa zápisu zo zasadnutia konaného 3. 3. 2023. Konštatoval, že bol vznesený návrh, aby 

overovateľom zápisu bol Andrej Werner a dal hlasovať o tomto návrhu. 

Hlasovanie o voľbe Andreja Wernera ako overovateľa zápisu zo zasadnutia zo 3. 3. 2023: 

Za: 10  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 1/2023 z 3. 3. 2023 k bodu 1.1: Správna rada volí za overovateľa zápisu zo 

zasadnutia konaného 3. 3. 2023 Andreja Wernera. 

K bodu č. 2 

Členovia a členky Správnej rady FPKNM dostali pred zasadnutím e-mailovou poštou pozvánku na 

zasadnutie spolu s návrhom programu. Predseda Správnej rady FPKNM vyzval prítomných členov 

Správnej rady FPKNM, aby predniesli návrhy na zmenu a doplnenie programu. Nikto z prítomných 

členov neuplatnil svoje právo na doplnenie, resp. zmenu programu zasadnutia.  

Hlasovanie o programe zasadnutia Správnej rady zo z 3. 3. 2023:                

Za: 10  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 2/2023 z 3. 3. 2023 k bodu 2: Správna rada schvaľuje program zasadnutia, ktoré 

sa koná 3. 3. 2023. 

K bodu č. 3 

Predseda Správnej rady FPKNM vyzval členov a členky Správnej rady, aby predniesli 
pozmeňovacie návrhy k pozmeňovacím návrhom k Štatútu FPKNM v znení aktualizovaného 
znenia zo dňa 26.02.2020  

Člen Správnej rady FPKNM Andrej Werner: navrhol do bodu 9.5. doplniť pred každé slovo 
organizácie slovo „kultúrne“. 

Člen Správnej rady FPKNM Valerij Hoč: navrhol doplnenie bodu 2.2. bod d) o slová „v zmysle 
Zákona o Fonde“. 
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Hlasovanie o konsolidovanom znení Štatútu Fondu na podporu kultúry národnostných 

menšín v znení dvoch pozmeňovacích návrhov z 3. 3. 2023: 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č. 3/2023 z 3. 3. 2023 k bodu 3: 
Správna rada schválila konsolidované znenie Štatútu Fondu na podporu kultúry národnostných 
menšín. 
 
K bodu č. 4 

 
Riaditeľka FPKNM informovala členov Správnej rady FPKNM s obsahom žiadosti o stanovisko, 
s ktorou sa obrátila na Správnu radu FPKNM v súlade s § 8 ods. (14) zákona č. 138/2017 o Fonde 
na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej ako „Zákon o Fonde“). V uvedenej žiadosti 
informovala o povinnosti kandidáta na člena odbornej rady pred voľbami do odborných rád 
predložiť čestné vyhlásenie o tom, že nevykonávajú funkciu v orgánoch politickej strany alebo 
politického hnutia, nevystupujú v ich mene a nepôsobia v ich prospech, nekandidovali v 
posledných parlamentných voľbách, vo voľbách do Európskeho parlamentu, vo voľbách do 
orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí za politickú stranu 
alebo politické hnutie, ani v prezidentských voľbách ako stranícky kandidát. 
Ďalej informovala o svojom postupe v súvislosti s uskutočnením volieb do orgánov 
samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 29. 10. 2022, ako aj o postupe 
šiestich členov odborných rád, ktorí oznámili Fondu skutočnosť, že vykonávajú funkciu v 
orgánoch politickej strany alebo politického hnutia alebo kandidovali vo voľbách do orgánov 
samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí uskutočnených 29. 10. 2022 za politickú stranu 
alebo hnutie. Štyria členovia sa v nadväznosti na uvedené vzdali funkcie člena odbornej rady 
fondu.  
Július Grulyo a Vojtech Szajkó sa odmietli vzdať funkcie, pričom vo svojom oznámení uviedli, že 

kandidovali do volieb do orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí v roku 2022 

na kandidátke politických strán, čo preukazujú dokumenty, ktoré tvoria prílohu žiadosti. V zmysle 

vyššie citovaného zákona, vzhľadom na skutočnosť, že obaja uvedení členovia odborných rád sú 

menovaní podľa § 7 ods. 6 prvej vety cit. zákona požiadala som Správnu radu Fondu na podporu 

kultúry národnostných menšín o stanovisko k ich odvolaniu. 

 
Predseda Správnej rady FPKNM konštatoval, že všetci členovia Správnej rady FPKNM boli 
oboznámení so žiadosťou, ako aj priloženými dokumentmi preukazujúcimi situáciu tak, ako ju 
opísala riaditeľka FPKNM. Vzhľadom na to, že nikto nemal pripomienky pristúpil k formulovaniu 
návrhu uznesenia. 
 
Návrh uznesenia: Správna rada FPKNM bola vo vzťahu k pánovi  Szajkóvi a pánovi Grulyovi 

oboznámená s podkladmi predloženými riaditeľkou FPKNM. Správna rada FPKNM nemá výhrady 
s povinnosťou riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín postupovať v zmysle § 
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8 ods. 14 Zákona o Fonde odvolať člena odbornej rady v prípade ak tento poruší zákaz uvedený 

v § 8 ods. 5 Zákona o fonde. 

 
Hlasovanie k prijatiu uznesenia: 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 4/2023 z 3. 3. 2023 k bodu 4: Správna rada FPKNM bola vo vzťahu 

k pánovi  Szajkóvi a pánovi Grulyovi oboznámená s podkladmi predloženými riaditeľkou FPKNM. 

Správna rada FPKNM nemá výhrady s povinnosťou riaditeľa  Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín postupovať v zmysle § 8 ods. 14 Zákona o Fonde odvolať člena odbornej 

rady v prípade ak tento poruší zákaz uvedený v § 8 ods. 5 Zákona o fonde. 

 

K bodu č. 5 

Člen Správnej rady FPKNM Andrej Werner požiadal o informáciu o harmonograme zasadnutí 
odborných rád. 
 
 
K bodu č. 6 
Predseda Správnej rady FPKNM Rastislav Uhlár sa poďakoval prítomným členom Správnej rady 

FPKNM za účasť a zasadnutie Správnej rady FPKNM ukončil. Zápisnica spolu s uzneseniami 

Správnej rady FPKNM sa archivujú v sídle Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. 

 

 

Zápis vyhotovil:  Dagmar Čerťanská               ______________________________ 
  
 
Zápis overil:   Andrej Werner                 ______________________________ 
    
 
Prílohy:  

1. Prezenčná listina 
 


