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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:   31. 05. 2019 o 9.00 hod. 
Dátum a hodina ukončenia rokovania:  31. 05. 2019 o 10.20 hod. 
 

Členovia 

Prítomní: 3- JUDr. Denisa Šípová, Ing. Ladislav Šándor, JUDr. Igor Turuk, 
 LL.M., MBA     

Neprítomní:  2- JUDr. Éva Hortai, Ing. Radovan Majerský 
Ospravedlnení:  2- JUDr. Éva Hortai, Ing. Radovan Majerský 
Neospravedlnení:            0 
Neskorší príchod:           0 
 

Prílohy: Fotokópia e-mailu ospravedlnenej členky  Dozornej 

 komisie pani JUDr. Évy Hortai zo dňa 28. 05. 2019 

 Fotokópia e-mailu predsedníčky Dozornej komisie JUDr. Denisy 

 Šípovej zo dňa 17. 06. 2019 

 

Prizvaní:          Mgr. Norbert Molnár – riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 
  JUDr. 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 v 1 kvartáli roku 2019. 

3.  Rôzne. 

4.  Záver.  

 
K bodu č. 1 
 
Rokovanie Dozornej komisie otvorila JUDr. Denisa Šípová – predsedníčka Dozornej komisie Fondu 

na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „Dozorná komisia“), ktorá privítala 

prítomných členov Dozornej komisie, zistila uznášaniaschopnosť Dozornej komisie, pričom 

konštatovala, 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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Predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípová vyzvala prítomných členov Dozornej komisie 

k voľbe overovateľa zápisu a následne požiadala členov Dozornej komisie, aby hlasovali 

o preloženom návrhu. 

Uznesenie č. 1 z 31. 05. 2019 k bodu 1: Dozorná komisia volí za overovateľa zápisnice 

z rokovania Dozornej komisie, konanej dňa 31. 05. 2019, pána Ing. Ladislava Šándora. 

Hlasovanie o voľbe Ing. Ladislava Šándora za overovateľa zápisnice z rokovania Dozornej komisie 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípová konštatovala, že návrh na uznesenie bol 

schválený hlasmi všetkých prítomných členov Dozornej komisie, a to JUDr. Denisou Šípovou, Ing. 

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

Následne vyzvala predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípová 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 31. 05. 2019 k bodu 1:  Dozorná komisia schvaľuje program rokovania, ktoré 

sa koná dňa 31. 05. 2019. 

Hlasovanie o programe rokovania Dozornej komisie  

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípová konštatovala, že návrh na uznesenie bol 

schválený hlasmi všetkých prítomných členov Dozornej komisie, a to JUDr. Denisou Šípovou, 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 v 1 kvartáli roku 2019. 

Prílohy:                  Tabuľka hospodárenia Fondu s finančnými prostriedkami v 1 kvartáli roku 2019 
  

Následne požiadal o slovo člen Dozornej komisie Ing. Ladislav Šándor, ktorý skonštatoval, že 

z predloženej prílohy – Tabuľka hospodárenia Fondu s finančnými prostriedkami vyplýva, že v 1 

kvartáli roku 2019 mal Fond iba bežné výdavky súvisiace s administratívnym chodom kancelárie 

Fondu, pričom následne položil otázku riaditeľovi Fondu Mgr. Norbertovi ohľadom stavu 

vyplácania dotácií na projekty. 

K vyššie uvedenému zaujal stanovisko riaditeľ Fondu Mgr. Norbert Molnár, ktorý oboznámil 

prítomných členov Dozornej komisie so stavom vyplácania finančných prostriedkov. 
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Člen Dozornej komisie JUDr. Igor Turuk, LL.M., MBA po preštudovaní predloženého materiálu 

navrhol zintenzívniť kontrolling prijímateľov dotácií, najmä prostredníctvom vykonávania 

kontrol na mieste realizácie jednotlivých projektov, s čím vyjadrila súhlas aj predsedníčka 

Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípová. 

Uznesenie č. 3 z 31. 05. 2019 k bodu 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 
 
Predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípová navrhla prerokovať e-mail zo dňa 27. 05. 
2019 od užívateľa lbalv@centrum.sk spolu s príslušnými prílohami. 
  
V súvislosti s predmetným prerokovávaným e-mailom sa prítomní členovia Dozornej komisie 
dopytovali na mechanizmus posudzovania žiadostí o dotácie, najmä s poukazom na hodnotenie 
odbornej rady kultúry pre prioritnú oblasť A rómskej národnostnej menšiny. V tejto súvislosti sa 
prítomní členovia Dozornej komisie pýtali najmä na v e-maily uvedený konflikt záujmov 
hodnotiteľov Mgr. Vladimíra Horvátha a PhDr. Ivana Ráca, PhD. a údajné porušenie zákona                   
č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o Fonde“) pri posudzovaní žiadostí týmito hodnotiteľmi. 
 
K vyššie uvádzaným dotazom sa vyjadril riaditeľ Fondu Mgr. Norbert Molnár, ktorý popísal 
mechanizmus hodnotenia žiadostí. Odborné rady odporúčajú projekty podporiť, resp.  
nepodporiť, v prípade podpory odporúčajú odborné rady aj výšku pridelených finančných 
prostriedkov. Členovia odborných rád čestným vyhlásením vopred potvrdzujú,  či majú alebo 
nemajú konflikt záujmov. V prípade konfliktu záujmov sa člen odbornej rady nezúčastní 
rozhodovacieho procesu.   
 
Následne riaditeľ Fondu Mgr. Norbert Molnár uviedol, že vyššie spomínaní členovia odbornej rady 
kultúry rómskej národnostnej menšiny Mgr. Vladimír Horváth a PhDr. Ivan Rác, PhD. nahlásili 
konflikt záujmov pri žiadostiach podaných blízkymi osobami a hodnotenia sa nezúčastnili, čo je 
súčasne zaznamenané aj v zoznamoch posudzovaných projektov z rozhodovania odbornej rady A. 
Riaditeľ Fondu Mgr. Norbert Molnár poznamenal, že prerokovávaný anonymný list obsahuje 
skresľujúce až lživé informácie a v ňom popísané prípady nekorešpondujú s realitou. 
 
Prílohy:  E-mail zo dňa 27. 05. 2019 od užívateľa lbalv@centrum.sk spolu    
 s príslušnými prílohami. 
 Fotokópia zoznamu posudzovaných projektov z rozhodovania odbornej rady A zo dňa 14. 
 01. 2019 spolu s čestným vyhlásením Mgr. Vladimíra Horvátha. 
 Fotokópia zoznamu posudzovaných projektov z rozhodovania odbornej rady A zo dňa 13. 
 01. 2019 spolu s čestným vyhlásením PhDr. Ivana Ráca, PhD. 

 
K údajnému porušovaniu Zákona o Fonde a zásad hodnotenia žiadostí členkou správnej rady 
RNDr. Janou Orlickou, ktorá bola štatutárnym zástupcom organizácie podávajúcej žiadosť 

mailto:lbalv@centrum.sk
mailto:lbalv@centrum.sk
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o pridelenie dotácie, uviedol riaditeľ Fondu Mgr. Norbert Molnár, že s poukazom na ust. § 13 
Zákona o Fonde nie je vylúčené aby sa člen správnej rady uchádzal o poskytnutie dotácie na 
realizáciu projektu podporujúceho kultúru národnostných menšín, a teda sa v tomto prípade 
nejedná o žiadne porušenie Zákona o Fonde. Pani RNDr. Jana Orlická, ako členka Správnej rady 
Fondu, nemá žiadny dosah na činnosť odborných rád.  
 
Záverom rokovania Dozornej komisie prítomní členovia opätovne poukázali na potrebu 
vykonávania častejších kontrol projektov- najmä nákladných hudobných festivalov. 
 
Uznesenie č. 4 z 31. 05. 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 
 
Predsedníčka Dozornej komisie pani JUDr. Denisa Šípová konštatovala, že program rokovania bol 
vyčerpaný a ďalšie otázky resp. návrhy, o ktorých by bolo potrebné hlasovať predložené neboli, 
poďakovala sa prítomným členom Dozornej komisie za účasť a rokovanie ukončila. Zápisnica 
spolu s uzneseniami Dozornej komisie sa archivujú v sídle Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín. 
 
Zápis vyhotovil:       JUDr. Martina Kráľová        ______________________________ 
 
Zápis overil:  Ing. Ladislav Šándor    ______________________________ 

      

Prílohy:  1.  Prezenčná listina 
  2.  Pozvánka na rokovanie Dozornej komisie 
  3. Fotokópia e-mailu ospravedlnenej členky Dozornej komisie pani  
   JUDr. Évy Hortai zo dňa 28. 05. 2019 
  4. Fotokópia e-mailu predsedníčky Dozornej komisie JUDr. Denisy  
   Šípovej zo dňa 17. 06. 2019 
                             5. Tabuľka hospodárenia Fondu s finančnými prostriedkami v 1 kvartáli roku 

2019 
  6. E-mail zo dňa 27. 05. 2019 od užívateľa lbalv@centrum.sk spolu  
   s príslušnými prílohami. 
 7. Fotokópia zoznamu posudzovaných projektov z rozhodovania  

 odbornej rady A zo dňa 14. 01. 2019 spolu s čestným vyhlásením Mgr. 
 Vladimíra Horvátha. 

 8. Fotokópia zoznamu posudzovaných projektov z rozhodovania  
 odbornej rady A zo dňa 13. 01. 2019 spolu s čestným vyhlásením PhDr. Ivana 
 Ráca, PhD. 
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