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Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

Zápisnica 
z rokovania dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

(ďalej len „rokovanie Dozornej komisie “) 

Miesto konania:    Fond na podporu kultúry národnostných menšín 
     Cukrová 14 
     811 08 Bratislava 
     č. d.: 524/7 – zasadacia miestnosť 
 
Dátum a hodina začatia rokovania:   27. 09. 2019 o 9.00 hod. 
Dátum a hodina ukončenia rokovania:  27. 09. 2019 o 10.15 hod. 
 

Členovia 

Prítomní: 3 - Ing. Ladislav Šándor, JUDr. Éva Hortai, JUDr. Igor Turuk, 
LL.M., MBA 

Neprítomní:  2-Ing. Radovan Majerský, JUDr. Denisa Šípová 
Ospravedlnení:  2-Ing. Radovan Majerský, JUDr. Denisa Šípová 
Neospravedlnení:            0 
Neskorší príchod:           0 
 

Prizvaní:          Mgr. Norbert Molnár – riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 
  Martina Kráľová – samostatný odborný referent 
Program:  
  
1.  Otvorenie rokovania Dozornej komisie. 
1.1 Zvolenie overovateľa zápisu z rokovania Dozornej komisie. 
1.2    Schválenie/doplnenie/zmena programu rokovania Dozornej komisie. 
2.  Prerokovanie hospodárenia Fondu s finančnými prostriedkami za mesiace január-august 

 kalendárneho roka 2019. 

3. Prerokovanie Správy riaditeľa o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných 

menšín. 

4.  Rôzne. 

5.  Záver. 

 
K bodu č. 1 
 
Rokovanie Dozornej komisie otvoril, predsedníčkou JUDr. Denisou Šípovou, poverený člen 

Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „Dozorná 

komisia“) Ing. Ladislav Šándor (ďalej ako „Poverený predseda“), ktorý privítal prítomných 

členov Dozornej komisie, zistil uznášaniaschopnosť Dozornej komisie, pričom konštatoval, že 

Dozorná komisia je uznášaniaschopná, nakoľko z celkového počtu 5 členov sú prítomní 3 členovia, 

teda nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. 
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Poverený predseda Ing. Ladislav Šándor vyzval prítomných členov Dozornej komisie k voľbe 

overovateľa zápisu a následne požiadal členov Dozornej komisie, aby hlasovali o predloženom 

návrhu. 

Príloha:                  Poverenie na zastupovanie predsedníčky Dozornej komisie JUDr. Denisy Šípovej 
 

Uznesenie č. 1 z 27. 09. 2019 k bodu 1: Dozorná komisia volí za overovateľa zápisnice 

z rokovania Dozornej komisie, konanej dňa 27. 09. 2019, JUDr. Igora Turuka, LL.M., MBA. 

Hlasovanie o voľbe JUDr. Igora Turuka, LL.M., MBA za overovateľa zápisnice z rokovania Dozornej 
komisie 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Poverený predseda Ing. Ladislav Šándor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený hlasmi 

všetkých prítomných členov Dozornej komisie, a to JUDr. Évou Hortai, Ing. Ladislavom Šándorom 

a JUDr. Igorom Turukom, LL.M., MBA a následne vyzval ostatných členov Dozornej komisie, aby 

predložili svoje prípadné pripomienky k návrhu programu, resp. v prípade záujmu ho doplnili. 

Zo strany  prítomných členov Dozornej komisie nebol predložený žiadny návrh na doplnenie 

alebo na zmenu programu rokovania. 

Uznesenie č. 2 z 27. 09. 2019 k bodu 1: Dozorná komisia schvaľuje program rokovania, ktoré sa 

koná dňa 27. 09. 2019. 

Hlasovanie o programe rokovania Dozornej komisie  

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Poverený predseda Ing. Ladislav Šándor skonštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený hlasmi 

všetkých prítomných členov Dozornej komisie, a to JUDr. Évou Hortai, Ing. Ladislavom Šándorom 

a JUDr. Igorom Turukom, LL.M., MBA. 

K bodu č. 2 

Riaditeľ fondu Mgr. Norbert Molnár stručne zhrnul informácie o hospodárení Fondu s finančnými 

prostriedkami za obdobie mesiacov január-august kalendárneho roka 2019. 

O slovo požiadal prítomný člen Dozornej komisie JUDr. Igor Turuk, LL.M., MBA, ktorý sa riaditeľa 

Fondu opýtal na položku pod označením 642 002 – nezisková organizácia poskytujúca všeobecne 

prospešné služby, z predloženej excel tabuľky o hospodárení Fondu s finančnými prostriedkami. 

Menovaný člen Dozornej komisie zároveň poukázal na 966% čerpanie čo predstavuje oproti 

plánovanému čerpaniu z rozpočtu 866 % nárast výdavkov. K prednesenej informácií ohľadom 

prekročeného plánovaného čerpania z rozpočtu sa pripojili aj ostatní prítomní členovia Dozornej 

komisie, ktorý sa taktiež dopytovali ku pôvodu týchto nezrovnalostí. 

Riaditeľ Fondu Mgr. Norbert Molnár uviedol, že čerpanie rozpočtu Fondom, nemôže byť 

vzhľadom k jeho krátkemu dvojročnému fungovaniu presne neplánovateľné, čo prítomní členovia 
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Dozornej komisie vzali na vedomie, avšak zároveň odporučili riaditeľovi Fondu Mgr. Norbertovi 

Molnárovi urobiť vnútorné rozpočtové opatrenie, tak aby jednotlivé rozpočtové položky viac 

korešpondovali s aktuálnym stavom. 

Poverený predseda Ing. Ladislav Šándor poďakoval za implikáciu pripomienok jednotlivých 

členov Dozornej komisie k tabuľke hospodárenia Fondu s finančnými prostriedkami, ktoré uviedli 

členovia Dozornej komisie na predchádzajúcom rokovaní. 

Ďalej Poverený predseda Ing. Ladislav Šándor v súvislosti s navrhovanou aktualizáciou 

rozpočtového čerpania odporučil doplnenie predmetnej tabuľky o stĺpec „upravený rozpočet“, 

pričom z takto upravenej tabuľky by mal byť zrejmý rozdiel medzi prvotne schváleným 

rozpočtovým čerpaním a jeho úpravou. 

Následne si prítomní členovia Dozornej komisie vyžiadali vždy spolu so  štvrťročným 

vypracovaním prehľadu hospodárenia Fondu s finančnými prostriedkami formou tabuľky aj 

krátky slovný komentár k predloženej tabuľke. 

Po prednesoch a otázkach jednotlivých členov Dozornej komisie sa prihlásil o slovo aj riaditeľ 

Fondu Mgr. Norbert Molnár, ktorý k čerpaniu finančných prostriedkov kanceláriou fondu uviedol, 

že v priebehu mesiacov novembra a decembra budú vyhlásené 4 výzvy na predkladanie projektov 

na rok 2020, pričom sa predpokladá príjem fondu za administratívne poplatky v sume cca. 30 000, 

00 EUR. 

 
Príloha:                  Tabuľka hospodárenia Fondu s finančnými prostriedkami za mesiace január-august roku 

2019 
 

Uznesenie č. 3 z 27. 09. 2019 k bodu č. 2: Dozorná komisia týmto prerokovala bod č. 2 programu 

rokovania. 

Hlasovanie o prerokovaní bodu č. 2 programu rokovania  

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
K bodu č. 3 
 
Prítomní členovia Dozornej komisie vyzvali riaditeľa Fondu aby popísal priebeh volebných 
zhromaždení, ktoré sa uskutočnili v kalendárnom roku 2019. 
 
Na výzvu prítomných členov Dozornej komisie, popísal riaditeľ Fondu Mgr. Norbert Molnár 
priebeh volieb. 
 
Záverom prebehla rozprava o priebehu kontroly Protimonopolného úradu SR na Fonde, 
v súvislosti s čím riaditeľ Fondu Mgr. Norbert Molnár prisľúbil, po jej obdržaní, zaslanie oficiálnej 
správy o výsledku kontroly členom Dozornej komisie. 
 
Príloha:                  Správa riaditeľa o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 
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Uznesenie č. 4 z 27. 09. 2019 k bodu 3: Dozorná komisia týmto prerokovala bod č. 3 programu 

rokovania. 

Hlasovanie o prerokovaní bodu č. 3 programu rokovania  

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Záver 
 
Poverený predseda Ing. Ladislav Šándor konštatoval, že program rokovania bol vyčerpaný a 
ďalšie otázky resp. návrhy, o ktorých by bolo potrebné hlasovať predložené neboli, poďakoval sa 
prítomným členom Dozornej komisie za účasť a rokovanie ukončil. Zápisnica spolu s uzneseniami 
Dozornej komisie sa archivujú v sídle Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. 

 
Zápis vyhotovil:       Martina Kráľová       _____________________________ 
 
Zápis overil:  Igor Turuk    _____________________________ 

     

Prílohy:    1.  Prezenčná listina 
2. Poverenie na zastupovanie predsedníčky Dozornej komisie JUDr. Denisy Šípovej 

 3. Pozvánka na rokovanie Dozornej komisie 
                     4. Tabuľka hospodárenia Fondu s finančnými prostriedkami za mesiace január-august 
  roku 2019 
       5. Správa riaditeľa o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 


