Uznesenia z rokovania dozornej komisie FPKNM dňa 20.4.2018

Uznesenie č. 1 z 20.04.2018 k bodu 1: Dozorná komisia FPKNM schvaľuje doplnený program
rokovania, ktoré sa koná 20.04.2018.
Hlasovanie o programe rokovania dozornej komisie FPKNM 20.04.2018
Za: 4 (pp. Zlata Turčanová, Éva Hortai, Ladislav Šándor, Igor Turuk)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2 z 20.04.2018 k bodu 1: Dozorná komisia FPKNM volí za overovateľa zápisu
z rokovania 20.04.2018 p. L. Šándora.
Hlasovanie o voľbe p. L. Šándora za overovateľa zápisu z rokovania dňa 20.04.2018
Za: 3 (pp. Zlata Turčanová, Éva Hortai, Igor Turuk)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (p. Ladislav Šándor)

Uznesenie z 20.04.2018 k bodu 2
Dozorná komisia FPKNM v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na
podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon č. 138/2017 Z. z.“) preskúmala dodržanie povinnosti fondu podľa tohto zákona a
dodržanie povinnosti fondu podľa iných všeobecne záväzných predpisov a vnútorných predpisov
fondu pri zvolaní zhromaždenia organizácií pre voľbu členov do odborných rád kultúry ruskej
národnostnej menšiny a pri voľbe člena správnej rady fondu za národnostnú menšinu Rusov
odbornou radou kultúry ruskej národnostnej menšiny, a konštatovala nasledovné:
Fond na podporu kultúry národnostných menšín bol zriadený zákonom č. 138/2018 Z. z., ktorý
okrem iného upravuje zriadenie a práva/povinnosti orgánov fondu.
Podrobnosti pre vykonávanie niektorých ustanovení zákona č. 138/2017 Z. z. obsahuje Vyhláška
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 163/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška č. 163/2017 Z. z.“), ktorá okrem
iného upravuje:
postup a organizáciu zvolania zhromaždenia organizácií národnostných menšín (ďalej len
„zhromaždenie“), postupy pri organizácii volieb kandidátov odborných rád a podrobnosti
o predkladaní návrhov organizácií národnostných menšín na voľbu a menovanie kandidátov za
členov odborných rád, podrobnosti o voľbe a odvolaní člena správnej rady za národnostné
menšiny.
Podľa § 2 ods. 1 a § 3 ods. 2 vyhlášky č. 163/2017 Z. z. zhromaždenie organizácií národnostných
menšín zvoláva a vedie riaditeľ fondu.

Vyhláška č. 163/2017 Z. z. v § 3 a 4 podrobne upravuje postupy pri organizácií volieb kandidátov
na členov odborných rád a koordinačnej rady pre národnostné menšiny a predkladanie návrhov
organizácií na voľbu a menovanie kandidátov za členov odborných rád.
Podľa § 7 ods. 11 zákona č. 138/2017 Z. z. rokovania koordinačnej rady zvoláva na návrh
odbornej rady riaditeľ fondu.
Podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 163/2017 Z. z. v prípade zriadenia jednej odbornej rady, spoločnej
pre všetky prioritné oblasti podľa § 7 ods. 10 zákona č. 138/2017 Z. z., úlohy koordinačnej rady
pri voľbe člena správnej rady za národnostnú menšinu plní odborná rada.
Podľa § 2 a 11 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 9/2010 Z. z.“), vybavovanie sťažností upraví orgán verejnej správy vnútorným
predpisom.
Podľa Čl. 6 ods. 2 Smernice Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktorou sa upravuje
postup fondu pri vybavovaní sťažností (ďalej len „smernica“) je na vybavenie sťažnosti podanej
voči riaditeľovi fondu je príslušný najbližší orgán verejnej správy, resp. príslušný orgán štátnej
správy pre kontrolu vybavovania sťažností.
Prešetrenie sťažnosti proti odbornej rade a správnej rade fondu alebo ich členom vykonáva
dozorná komisia fondu.
Z obsahu podania vyplýva, že sa jedná o sťažnosť vo veci prípravy a konania zhromaždenia
organizácií národnostnej menšiny Rusov pre voľbu člena odbornej rady kultúry ruskej
národnostnej menšiny a pre voľbu člena správnej rady fondu za národnostnú menšinu Rusov,
zvolaného a vedeného riaditeľom fondu.
Sťažovateľ žiada zrušenie voľby členov odbornej rady kultúry ruskej národnostnej menšiny
konanej dňa 10.10.2017, a žiada zrušenie voľby člena správnej rady fondu za národnostnú
menšinu Rusov, konanej dňa 23.10.2017.
Dozorná komisia FPKNM konštatuje, že na prešetrenie sťažnosti vo veci prípravy a konania
zhromaždenia organizácií národnostnej menšiny Rusov, rozhodnutia o zriadení jednej odbornej
rady kultúry ruskej národnostnej menšiny pre všetky prioritné oblasti pri voľbe člena odbornej
rady kultúry ruskej národnostnej menšiny, konaného dňa 10.10.2017, zvolané a vedené
riaditeľom fondu, je príslušný orgán podľa Čl. 6 ods. 2 smernice. Na základe žiadosti kancelárie
fondu č. 002/2018/St. o zaujatie stanoviska zo dňa 14.3.2018, dozorná komisia FPKNM dáva
nasledovné stanovisko:
Dozorná komisia FPKNM pri zvolaní zhromaždenia organizácií pre voľbu členov do odborných
rád kultúry ruskej národnostnej menšiny a pri voľbe členov odborných rád, konaného dňa
10.10.2017, resp. pri voľbe člena správnej rady fondu za národnostnú menšinu Rusov, odbornou
radou kultúry ruskej národnostnej menšiny konaného dňa 23.10.2017, nezistila porušenie, resp.
nedodržanie povinností fondu a riaditeľa fondu podľa zákona č. 138/2017 Z. z. a iných všeobecne
záväzných predpisov a vnútorných predpisov fondu upravujúcich danú oblasť.
Dozorná komisia FPKNM odporúča kancelárii fondu postúpiť sťažnosť v súlade s Čl. 6 ods. 2
smernice, ktorou sa upravuje postup fondu pri vybavovaní sťažností na Odbor kontroly
a inšpekcie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Sťažovatelia budú oboznámení s prijatými
opatreniami po prešetrení celej sťažnosti príslušným orgánom
Predsedníčka dozornej komisie FPKNM oboznámi sťažovateľa o výsledku prešetrenia
predmetnej sťažnosti dozornou komisiou FPKNM.

Hlasovanie o stanovisku DK FPKNM ku sťažnosti Zväzu Rusov na Slovensku, Koordinačnej Rady
krajanov na Slovensku a Ruskej asociácie BEREGA, proti konaniu Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín a priebehu volieb do odborných komisií a člena správnej rady ruskej
národnostnej menšiny
Za: 4 (pp. Zlata Turčanová, Éva Hortai, Ladislav Šándor, Igor Turuk )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie z 20.04.2018 k bodu 3
Dozorná komisia FPKNM berie na vedomie informácie riaditeľa FPKNM o hospodárení za 1.
štvrťrok 2018.
Hlasovanie o informáciách riaditeľa FPKNM k hospodárení za 1. štvrťrok 2018
Za: 4 (pp. Zlata Turčanová, Éva Hortai, Ladislav Šándor, Igor Turuk)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie z 20.04.2018 k bodu 4
Dozorná komisia FPKNM berie na vedomie informácie riaditeľa FPKNM o podrobnom čerpaní
príspevku, resp. o špecifikácii vynaložených nákladov zo štátneho rozpočtu za rok 2017, ktoré
budú po spracovaní zaslané všetkým členom dozornej komisie FPKNM, zároveň upovedomila
riaditeľa fondu, že na základe zmluvy č. MK-52/2017/M o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho
rozpočtu na rok 2017 zo dňa 13.10.2017 sa zvyšné nevyčerpané finančné prostriedky fond musí
vrátiť poskytovateľovi.
Hlasovanie o informáciách riaditeľa FPKNM o podrobnom čerpaní príspevku, resp. o špecifikácii
vynaložených nákladov zo štátneho rozpočtu za rok 2017
Za: 4 (pp. Zlata Turčanová, Éva Hortai, Ladislav Šándor, Igor Turuk)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

v. r. Zlata Turčanová
predsedníčka dozornej komisie FPKNM

