
Zápis z rokovania dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných 

menšín 

 

Miesto konania: Fond na podporu kultúry národnostných menšín  

                                  Cukrová 14 

                                  811 08  Bratislava  

                                  5. poschodie – zasadačka  

 

Dátum a hodina začatia rokovania:          20.04.2018, o 09:00 hod. 
Dátum a hodina ukončenia rokovania:  20.04.2018, o 11:45 hod. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Radovan Majerský 

Ospravedlnení: Radovan Majerský – vnútroštátna/zahraničná služobná cesta 

Neospravedlnení: - 

Prizvaní: 

Norbert Molnár (riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „riaditeľ 
FPKNM“) 

Blažej Klúcsik (vedúci kancelárie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len 
„vedúci kancelárie FPKNM“), tajomník dozornej komisie FPKNM 

Program: 

1. Otvorenie rokovania dozornej komisie – privítanie;  

Schválenie/doplnenie/zmena programu rokovania dozornej komisie FPKNM; 

Schválenie overovateľa zápisnice; 

2. Sťažnosť 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 rád a člena správnej rady ruskej národnostnej menšiny – 

zaujatie stanoviska; 

3. Informácia riaditeľa FPKNM o hospodárení za 1. štvrťrok 2018; 

4. Rôzne; 

5. Záver. 

 

K bodu č. 1 

Rokovania otvorila a viedla predsedníčka dozornej komisie FPKNM, ktorá privítala prítomných 

členov dozornej komisie FPKNM, oznámila mená členov, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej 

neúčasti na rokovaní, zistila uznášaniaschopnosť dozornej komisie FPKNM, konštatovala, že 

dozorná komisia FPKNM je uznášaniaschopná, nakoľko z celkového počtu 5 členov sú prítomní 4 

členovia, nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej komisie FPKNM, zároveň uviedla, že p. 

Radovan Majerský – člen dozornej komisie FPKNM napriek fyzickej neprítomnosti na rokovaní 

dozornej komisie FPKNM, z dôvodu plnenia pracovných úloh si riadne plní všetky svoje 

povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných 

menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z Rokovacieho poriadku dozornej komisie 

FPKNM. K prerokovaným bodom programu p. Majerský predkladá vždy vopred písomné 

stanovisko. 



Dozorná komisia FPKNM dostala pred zasadnutím dňa 10.04.2018 e-mailovou poštou pozvánku 

na zasadnutie - návrh programu rokovania. Predsedníčka dozornej komisie FPKNM vyzvala 

prítomných členov dozornej komisie FPKNM, aby predniesli návrhy na zmenu a doplnenie 

programu. Z prítomných členov uplatnil svoje právo na zmenu a doplnenie návrhu programu p. 

Igor Turuk, a požiadal, aby sa program doplnil o ďalší bod, o -podanie informácie riaditeľom 

FPKNM, konkrétne o podrobnom čerpaní príspevku, resp. o špecifikáciu vynaložených nákladov 

zo štátneho rozpočtu za rok 2017. Dozorná komisia FPKNM navrhla spomedzi prítomných členov 

za overovateľa zápisu p. L. Šándora. 

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) 

 

K bodu č. 2 

Sťažnosť 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 rád a člena správnej rady ruskej národnostnej menšiny – zaujatie stanoviska. 

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 

 

K bodu č. 3 

Informácia riaditeľa FPKNM o hospodárení za 1. štvrťrok 2018. 

1. V súčasnom období  fond mení dodávateľa poskytujúceho účtovnícke práce. Nový 

dodávateľ, ktorý bude vedieť spracovať agendu presne podľa potrieb fondu musí 

spracovať účtovníctvo spätne, t. j. od 1.1.2018 do konca prvého kvartálu, do 31.3.2018. Z 

dôvodu nepredvídaných problémov okolo technického zabezpečenia spracovania 

účtovníctva, fond nevie predložiť presné údaje o hospodárení za 1. štvrťrok 2018, ale 

aktívne spolupracuje s novým dodávateľom účtovníckych prác, resp. služieb, aby boli 

údaje za prvý štvrťrok spracované v termíne na zaslanie všetkých potrebných výkazov. 

 

2. Finančné prostriedky poskytnuté v roku 2017 budú vyúčtované v zmysle Dodatku č. 1 

k zmluve č. MK-52/2017/M o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 

2017 do 30. apríla 2018. V roku 2017 je výška nevyčerpaných prostriedkov za mzdy 

a odvody 3 216 Eur. 

 

3. Prehľad:  

 

 

 Príjmy plán Skutočnosť 
k 31.3.2018 

200 zo štátneho rozpočtu 8 000 000 8 000 000 
300 z administratívnych poplatkov 40 000  45 828 
400 z predchádzajúceho roka  105 751 
    
 Výdavky   
610 Mzdy a platy 119 140 23 656 
620 Odvody 73 620 8 923 
630 Tovary a služby 128 840 9 880 
131 H - z roku 2017  85 35 



4. Ku dňu rokovania dozornej komisie FPKNM neboli poskytnuté žiadne finančné 

prostriedky na dotácie alebo štipendium. 

 

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 

 

K bodu č. 4 

Na základe schváleného doplneného programu rokovania, dozorná komisia FPKNM požiadala 

riaditeľa fondu o podanie informácií o podrobnom čerpaní príspevku, resp. o špecifikácii 

vynaložených nákladov zo štátneho rozpočtu za rok 2017. 

Finančné prostriedky poskytnuté v roku 2017 budú vyúčtované v zmysle Dodatku č. 1 k zmluve č. 

MK-52/2017/M o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2017 do 30. apríla 

2018. V roku 2017 je výška nevyčerpaných prostriedkov za mzdy a odvody 3 216 Eur. 

 

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 

 

Rôzne:  -  

 

K bodu č. 5 

Záver: 



Dozorná komisia FPKNM sa predbežne dohodla, že nasledujúce zasadnutie sa uskutoční 22. júna 

2018 v priestoroch FPKNM na Cukrovej 14, 811 08 Bratislava. Keďže ďalšie otázky na 

prerokovanie vznesené neboli, predsedníčka dozornej komisie FPKNM poďakovala prítomným za 

účasť a rokovanie dozornej komisie FPKNM ukončila. Uznesenie a zápis zo zasadnutia dozornej 

komisie FPKNM sa zverejní na webovom sídle FPKNM. 

 

Zápis vyhotovil: Blažej Klúcsik – vedúci kancelárie FPKNM ................................. 

Overovateľ : Ladislav Šándor, člen dozornej komisie FPKNM .................................. 

Predsedníčka dozornej komisie: Zlata Turčanová ................................. 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

- prezenčná listina 

- zápisnica o prešetrení sťažnosti 


