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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:   25. 09. 2020 o 9.00   hod. 

Dátum a hodina ukončenia rokovania:  25. 09. 2020 o 10.25 hod. 

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:     1 (z dôvodu pracovnej vyťaženosti) 

Ospravedlnení:    1 

Neospravedlnení:    0 

Neskorší príchod:   0 

 

Prizvaní:          Norbert Molnár – riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

  Marek Wolf – samostatný odborný referent - právnik FPKNM 

 

Program:  

  

1. Úvod 
1.1. Schválenie programu 
1.2. Voľba overovateľov zápisu  

2. Voľba predsedu dozornej komisie FPKNM 
3. Informácia o činnosti FPKNM za uplynulé obdobie  
4. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku DK   FPKNM  
5. Návrh  rozpočtu FPKNM na obdobie 2021-2023 
6. Rôzne 
7. Záver 
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K bodu č. 1 

 

Rokovanie Dozornej komisie otvoril riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

Mgr. Norbert Molnár, ktorý konštatoval, že Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín ku dňu zasadania nemá predsedu, ktorý by zasadanie otvoril a viedol, 

následne privítal prítomných členov Dozornej komisie, zistil uznášaniaschopnosť Dozornej 

komisie, oznámil komisii, že je uznášaniaschopná, nakoľko z celkového počtu 5 členov sú prítomní 

4 členovia.  

Riaditeľ Fondu vyzval prítomných členov Dozornej komisie, aby vyjadrili svoje pripomienky 

k návrhu programu, resp. v prípade záujmu ho doplnili. Prítomní členovia Dozornej komisie sa 

uzniesli na navrhovanom programe zasadania.  

Uznesenie č. 7 z 25. 09. 2020 k bodu 1.1:  Dozorná komisia schvaľuje program rokovania ktoré 

sa koná dňa 25. 09. 2020 o 9.00 hod. 

Hlasovanie zo dňa 25. 09. 2020 o programe rokovania Dozornej komisie  

Za: 4 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Riaditeľ Fondu vyzval prítomných členov Dozornej komisie k voľbe overovateľa zápisu. 

Uznesenie č. 8 zo 25. 09. 2020 k bodu 1.2: Dozorná komisia volí za overovateľa zápisu 

z rokovania, ktoré sa koná dňa 25. 09. 2020 pána Igora Turuka. 

Hlasovanie zo dňa 25. 09. 2020 o pánovi Igorovi Turukovi ako o overovateľovi zápisu z rokovania 

Dozornej komisie 

Za: 3 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1  

 

K bodu č. 2 

Pani Éva Hortai navrhla komisii, aby sa predsedníčkou dozornej komisie stala pani Miriam 

Škvareninová. Pani Škvareninová dostala slovo od riaditeľa Fondu, pána Molnára, ktorý ju vyzval, 

aby sa komisii predstavila, keďže ide o prvé zasadanie komisie s novou delegátkou Ministerstva 

kultúry SR. Pani Škvareninová oboznámila komisiu so svojim profesijným pôsobením. Po jej 

príhovore komisia pristúpila k hlasovaniu a uzniesla sa na tom, že novým predsedom DKFPKNM 

bude pani Škvareninová.     
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Uznesenie č. 9 z 25. 09. 2020 k bodu 2: Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín zvolila do funkcie predsedu Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín Mgr. Miriam Škvareninovú s účinnosťou od 25.09.2020. 

 

Hlasovanie zo dňa 25. 09. 2020 o pani Miriam Škvareninovej ako predsedníčke Dozornej komisie 

 

Za: 3 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 

 

Nová predsedníčka dozornej komisie ponechala slovo riaditeľovi Fondu so žiadosťou o vedenie 

zasadnutia do jeho konca.  

 

 

K bodu č. 3 

 

Riaditeľ oboznámil DK o činnosti Fondu od začiatku roka 2020 do času zasadnutia DK. Informoval 

členov komisie o vplyve pandémie COVID 19 na oneskorené podpisovanie zmlúv (od mája 2020), 

tlmočil komisii štatistiku podporených a nepodporených projektov, detaily finančných aspektov 

podpornej činnosti, informoval o mimoriadnej výzve FPKNM v dôsledku mimoriadnej finančnej 

dotácie vo výške 500 000 eur  od MKSR. 

 

Uznesenie č. 10 z 25. 09. 2020 k bodu 3: Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín berie na vedomie Správu o činnosti FPKNM za rok 2020. 

 

Hlasovanie zo dňa 25. 09. 2020 o Správe o činnosti FPKNM za rok 2020 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Príloha:  Správa o činnosti FPKNM za rok 2020 
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K bodu č. 4 

 

Pani Éva Hortai oboznamuje členov DK o znení predmetného návrhu dodatku. Číta sa stanovisko 

neprítomného pána Majerského obsahujúce pozmeňovací návrh k návrhu dodatku, spočívajúci 

v zmene odkazu na zákon o Fonde. Členovia DK diskutujú o návrhu dodatku. 

 

Uznesenie č. 11 z 25. 09. 2020 k bodu 4: Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín schvaľuje dodatok č. 2  Rokovacieho poriadku Dozornej komisie Fondu na 

podporu kultúry národnostných menšín zo dňa 15.08.2017 (ďalej len „Rokovací poriadok“) 

v znení v znení dodatku č.1 zo dňa 14.02.2020, v súlade s ust. §  9 ods. 1 písm. i) zákona č. 

138/2017 Z. z. o Fonde  na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a článku 9 ods. 3 Rokovacieho poriadku 

v navrhovanom znení s prihliadnutím na pozmeňovací návrh.  

 

Hlasovanie zo dňa 25. 09. 2020 o zmene Rokovacieho poriadku 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Príloha: Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Dozornej komisie Fondu na podporu  

   kultúry národnostných menšín zo dňa 04.09.2020 

 

 

5. Stanovisko k návrhu rozpočtu 2021 - 2023 

 

Číta sa písomné stanovisko pána Majerského, v ktorom pán Majerský odporúča návrh rozpočtu na 

rozpočtové roky 2021 - 2023 vziať na vedomie. Riaditeľ Fondu oboznamuje DK o fakt, že do 

rozpočtu FPKNM pribudne mimoriadna dotáciu od MKSR vo výške 500 tisíc eur v mesiaci október 

alebo november 2020 a o jej vplyve na rozpočet a následkoch na projektovú činnosť.  

 

Uznesenie č. 12 z 25. 09. 2020 k bodu 5:  DK berie na vedomie návrh rozpočtu FPKNM na roky 

2021 – 2023.  

 

Hlasovanie zo dňa 25. 09. 2020 o návrhu rozpočtu FPKNM na roky 2021 - 2023 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Príloha: Návrh rozpočtu FPKNM 2021-2023 
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6. Rôzne 

 

Pán Turuk smeruje k riaditeľovi otázku, či je možné dodatkom k zmluve o poskytnutí finančných 

prostriedkov posúvať termíny podujatí vzhľadom na pandemickú situáciu tak, aby ich bolo možné 

realizovať. Riaditeľ odpovedá tak, že žiadosti sa posudzujú individuálne a vo väčšine prípadov to 

možné je, pričom poukazuje na situáciu tzv. periodicky konaných akcií; v tomto prípade sa 

preferuje odstúpenie od zmluvy s tým, že ročník sa neuskutoční, aby nenastala situácia, v ktorej 

by sa konali 2 podujatia v tom istom roku (zmeškaný predchádzajúci a aktuálny v tom istom 

roku).  

 

Pani Škvareninová predbežne navrhuje termín nasledujúceho zasadania na 11. decembra 2020.  

 

Záver 

 

Ďalšie otázky na prerokovanie vznesené neboli, riaditeľ sa poďakoval 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:        Marek Wolf          ______________________________ 

 

Zápis overil:   Igor Turuk         ______________________________

       

 

Prílohy:  1. Prezenčná listina 

  2. Pozvánka na rokovanie Dozornej komisie 

3. Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku  

4. Stanovisko p. Majerského k jednotlivým bodom zasadnutia  

5. Správa o činnosti FPKNM za rok 2020 

6. Návrh rozpočtu FPKNM na roky 2021-2023 

 

 

 


