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Zápisnica  

z rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

(ďalej len „rokovanie dozornej komisie “) 

 

Miesto konania:  Zasadnutie formou online prostredníctvom aplikácie Microsoft 

TEAMS 

 

Dátum a hodina začatia rokovania:   29. 3. 2022 o 10.30 hod. 

Dátum a hodina ukončenia rokovania:  29. 3. 2022 o 11.00 hod. 

 

Prítomní:    5 

Neprítomní:     0 

Ospravedlnení:    0 

Neospravedlnení:    0 

Neskorší príchod:   0 

 

Prizvaní: Alena Kotvanová – riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

 

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 Výročnej správy Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2021 

a účtovnej závierky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2021 za účelom 

kontroly riadneho hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu a kontroly 

použitia finančných prostriedkov a majetku fondu v súlade s  § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 

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

niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o fonde“). 

3. Rôzne. 

 

K bodu č. 1 

 

Rokovanie Dozornej komisie otvorila Miriam Škvareninová – predsedníčka Dozornej komisie 

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktorá privítala prítomných členov a členky 

Dozornej komisie, zistila uznášaniaschopnosť Dozornej komisie, pričom konštatovala, že Dozorná 
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komisia je uznášaniaschopná, keďže z celkového počtu 5 členov sú prítomní/é všetci členovia a 

všetky členky.  

Predsedníčka Dozornej komisie poďakovala členom a členkám Dozornej komisie za ústretovosť 

pri zmene času dnešného rokovania z 11.00 na 10.30, o ktoré požiadala deň pred rokovaním 

Dozornej komisie z dôvodu mimoriadne dôležitej a neodkladnej pracovnej záležitosti. 

Predsedníčka Dozornej komisie vyzvala prítomných členov a členky Dozornej komisie k voľbe 

overovateľa zápisu. 

Uznesenie č. 1 z 29. 3. 2022 k bodu 1.1.: Dozorná komisia volí za overovateľa zápisu 

z rokovania, ktoré sa koná dňa 29. 3. 2022, pána Dalibora Maťka. 

Hlasovanie z 29. 3. 2022 o pánovi Daliborovi Maťkovi  ako o overovateľovi zápisu z rokovania 

Dozornej komisie 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Následne vyzvala predsedníčka Dozornej komisie prítomných členov a členky Dozornej komisie, 

aby vyjadrili svoje pripomienky k návrhu programu, resp. v prípade záujmu ho doplnili. Prítomní 

členovia a členky Dozornej komisie nevzniesli pripomienky alebo návrhy k návrhu programu.  

Uznesenie č. 2 z 29. 3. 2022 k bodu 1.2.:  Dozorná komisia schvaľuje program rokovania, ktoré 

sa koná 29. 3. 2022.  

Hlasovanie z 29. 3. 2022 o programe rokovania Dozornej komisie  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 2 

Predsedníčka Dozornej komisie konštatovala, že Výročná správa Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín za rok 2021, Účtovná závierka Fondu na podporu kultúry národnostných 

menšín za rok 2021, Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín za rok 2021 a Dodatok správy nezávislého audítora k Výročnej správe 

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2021 boli zaslané v termíne v súlade 

s Rokovacím poriadkom Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. 

Následne predsedníčka dozornej komisie dala hlasovať o uznesení č. 3 v nasledovnom znení:. 

 

Uznesenie č. 3 z 29. 3. 2022 k bodu 2: Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín prerokovala Výročnú správu Fondu na podporu kultúry národnostných 
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menšín za rok 2021 a účtovnú závierku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 

2021 a v súlade s  § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry 

národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov odporúča Správnej rade Fondu 

na podporu kultúry národnostných menšín schváliť predkladanú Výročnú správu Fondu na 

podporu kultúry národnostných menšín za rok 2021 a účtovnú závierku Fondu na podporu 

kultúry národnostných menšín za rok 2021. Výročná správa a účtovná závierka bola overená 

nezávislým audítorom: Ing. Martin Johanes, licencia UDVA č. 1128 ‒ Správa nezávislého audítora 

k účtovnej závierke Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2021 z 31. januára 

2022 a Dodatok správy nezávislého audítora k Výročnej správe Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín za rok 2021 zo 17. marca 2022.  

 

Hlasovanie z 29. 3. 2022  o odporúčacom stanovisku Dozornej komisie k Výročnej správe 

a účtovnej závierke FPKNM za rok 2021 

Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

K bodu č. 3 

Členka Dozornej komisie Éva Hortai pripomenula, že v súlade s čl. 3 ods. 1 Rokovacieho poriadku 

Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín dozorná komisia zasadá 

podľa potreby, najmenej jedenkrát za tri mesiace.  

 

Záver 

Predsedníčka Dozornej komisie poďakovala 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 vyhotovila:        Alena Kotvanová  ______________________________ 

 

Zápis overila:   Dalibor Maťko   ______________________________ 

     

V Bratislave 29. marca 2022 

 

 

Prílohy:   

1. Výročná správa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2021,  

2. Účtovná závierka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2021,  

3. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Fondu na podporu kultúry národnostných 

menšín za rok 2021, 
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4. Dodatok správy nezávislého audítora k Výročnej správe Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín za rok 2021, 

5. Uznesenie Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín č. 3/2022 z 

29. marca 2022. 


