
Vec: Hlasovanie mimo rokovania Správnej rady FPKNM (PER ROLLAM) zo dňa 12. októbra 2020 s 

ohľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu so súhlasom predsedu Správnej rady FPKNM o 

postupe v zmysle Čl. 7 Rokovacieho poriadku Správnej rady FPKNM. 

Odôvodnenie: Fond na podporu kultúry národnostných menšín vyhlasuje Mimoriadnu výzvu č. 1/2020 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie štipendia pre bulharskú, českú, chorvátsku, maďarskú, 

moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú 

menšinu. V dôsledku definovania špecifických podmienok pre čerpanie finančných prostriedkov v tejto 

mimoriadnej výzve je pre poskytnutie týchto finančných prostriedkov rozšírený okruh oprávnených 

žiadateľov. Popisovaná situácia si vyžaduje takú dočasnú úpravu niektorých ustanovení Zásad 

poskytovania finančných prostriedkov, aby Fond na podporu kultúry národnostných menšín tomuto 

rozšírenému okruhu oprávnených žiadateľov zverené finančné prostriedky mohol poskytnúť.   

Uznesenie č. 13/2020: 

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín schválila pozmeňovací návrh Zásad 

poskytovania finančných prostriedkov FPKNM k vyhláseniu Mimoriadnej výzvy č. 1 /2020 kontrole. 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 6  

__________________________________________________________________________________  

Vec: Hlasovanie mimo rokovania Správnej rady FPKNM (PER ROLLAM) zo dňa 11. novembra 2020 s 

ohľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu so súhlasom predsedu Správnej rady FPKNM o 

postupe v zmysle Čl. 7 Rokovacieho poriadku Správnej rady FPKNM.  

Odôvodnenie: 

1. Fond na podporu kultúry národnostných menšín predkladá navrhované znenie Štruktúry podpornej 

činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2021, ktoré už bolo pripomienkované 

jednotlivými odbornými radami národnostných menšín. 

2. Fond na podporu kultúry národnostných menšín predkladá navrhované znenie Príručky pre vecné 

vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie projektu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.  

Príručka pre vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie projektu Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín obsahuje vybrané praktické informácie o nevyhnutných postupoch pri 

vyúčtovaní poskytnutej dotácie a vyúčtovaní povinného spolufinancovania projektu prijímateľom 

podpory z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. 

Uznesenie č. 14/2020: 

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín schválila Štruktúru podpornej činnosti 

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2021. 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 5 

 



Uznesenie č. 15/2020: 

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín schválila Príručku pre vecné 

vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie projektu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 5 

__________________________________________________________________________________  

Vec: Hlasovanie mimo rokovania Správnej rady FPKNM (PER ROLLAM) zo dňa 1. decembra 2020 s 

ohľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu so súhlasom predsedu Správnej rady FPKNM o 

postupe v zmysle Čl. 7 Rokovacieho poriadku Správnej rady FPKNM.  

Odôvodnenie: Fond na podporu kultúry národnostných menšín predkladá návrhy interných 

normatívnych právnych aktov, ktorých prijatie vyžadujú ustanovenia osobitných predpisov:  

•             Registratúrny poriadok FPKNM  

•             Smernica o evidovaní, účtovaní a odpisovaní majetku FPKNM 

•             Smernica o obehu účtovných dokladov FPKNM 

•             Smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu FPKNM 

 

Uznesenie č. 16/2020: 

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín schválila Registratúrny poriadok 

FPKNM. 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 6 

 

Uznesenie č. 17/2020: 

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín schválila Smernicu o evidovaní, 

účtovaní a odpisovaní majetku FPKNM. 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 6 

 

Uznesenie č. 18/2020: 

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín schválila Smernicu o obehu účtovných 

dokladov FPKNM.  



Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 6 

Uznesenie č. 19/2020: 

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín schválila Smernicu o tvorbe a použití 

sociálneho fondu FPKNM  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 6 

__________________________________________________________________________________  

Vec: Hlasovanie mimo rokovania Správnej rady FPKNM (PER ROLLAM) zo dňa 11. decembra 2020 s 

ohľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu so súhlasom predsedu Správnej rady FPKNM o 

postupe v zmysle Čl. 7 Rokovacieho poriadku Správnej rady FPKNM.  

Odôvodnenie: 

1. Fond na podporu kultúry národnostných menšín predkladá pozmeňovací návrh Zásad poskytovania 

finančných prostriedkov po zapracovaní noviel (129/2020 Z. z.; 300/2020 Z. z.) zák. č. 138/2017 Z. z.  v 

znení neskorších predpisov; tieto novely ovplyvnili znenie Zásad poskytovania finančných prostriedkov 

FPKNM. 

2. Fond na podporu kultúry národnostných menšín predkladá pozmeňovací návrh Pracovného 

poriadku FPKNM. 

Uznesenie č. 20/2020: 

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín schválila pozmeňovací návrh Zásad 

poskytovania finančných prostriedkov po zapracovaní noviel (129/2020 Z. z.; 300/2020 Z. z.) zák. č. 

138/2017 Z. z.  v znení neskorších predpisov 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 7 

Uznesenie č. 21/2020: 

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín schválila pozmeňovací návrh 

Pracovného poriadku FPKNM. 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 7 

        Ján Lipinský 

                             predseda Správnej rady FPKNM 


