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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:  Zasadnutie prebieha formou videokonferenčnej aplikácie ZOOM 

 

 

Dátum a hodina začatia rokovania:   14. 04. 2021 o 10.00   hod. 

Dátum a hodina ukončenia rokovania:  14. 04. 2021 o 10.40 hod. 

 

Prítomní:  všetci členovia DK sa pripojili do aplikácie: Miriam                   

Škvareninová; Radovan Majerský; Ladislav Šándor, Éva 

Hortai, Igor Turuk.  

Neprítomní:     0  

Ospravedlnení:    0 

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 overovateľa zápisu  

2. Prerokovanie výročnej správy a účtovnej závierky Fondu za rok 2020.  
3. Rôzne 
4. Záver 
 

K bodu č. 1 

 

Rokovanie Dozornej komisie otvorila predsedníčka DK, pani Škvareninová, ktorá privítala 

všetkých členov DK a prizvané osoby a skonštatovala, že pripojení k videokonferencii sú všetci 

členovia DK. 
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Následne predsedníčka DK vyzvala prítomných členov, 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. 13 z 14. 04. 2021 k bodu 1.1:  Dozorná komisia schvaľuje program rokovania, 

ktoré sa koná dňa 14. 04. 2021 o 10.00 hod. 

Hlasovanie zo dňa 14. 04. 2021 o programe rokovania Dozornej komisie  

Za: 5 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Po hlasovaní o programe rokovania predsedníčka DK vyzvala prítomných členov Dozornej 

komisie k voľbe overovateľa zápisu. 

Uznesenie č. 14 zo 14. 04. 2021 k bodu 1.2: Dozorná komisia volí za overovateľa zápisu 

z rokovania, ktoré sa koná dňa 14. 04. 2021, pána Ladislava Šándora.  

Hlasovanie zo dňa 14. 04. 2021 o pánovi Ladislavovi Šándorovi ako o overovateľovi zápisu 

z rokovania Dozornej komisie 

Za: 4 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1  

K bodu č. 2 

Predsedníčka DK vyzvala riaditeľa Fondu, aby stručne zhrnul činnosť fondu za rok 2020. Následne 

pripomenula členom, že materiály Výročnej správy a účtovnej závierky FPKNM posielala spolu 

s pozvánkou na rokovanie na oboznámenie. Pani Hortai navrhla doplniť do textu uznesenia aj 

informáciu o osobe, ktorá vykonala audit a napísala správu audítora. Potom DK pristúpila 

k hlasovaniu.  

 

Uznesenie č. 15 z 14. 04. 2021 k bodu 2: Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín prerokovala návrh Výročnej správy a účtovnej závierky Fondu na podporu 

kultúry národnostných menšín za rok 2020 a v zmysle  ust. § 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 

v znení neskorších predpisov Správnej rade Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

odporúča schváliť predkladaný návrh Výročnej správy a účtovnej závierky Fondu na podporu 

kultúry národnostných menšín za rok 2020. Výročná správa a účtovná závierka Fondu na podporu 

kultúry národnostných menšín za rok 2020 bola overená nezávislým audítorom: Ing. Martin 

Johanes, licencia UDVA č. 1128 dňa 1. marca 2021. 
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Hlasovanie zo dňa 14. 04. 2021 o Výročnej správe a účtovnej závierke FPKNM za rok 2020 

 

Za: 5 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 3 

 

Pani Hortai požiadala riaditeľa Fondu o odkaz na v Centrálnom registri zmlúv zverejnenú kópiu 

zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu uzatvorenú medzi Ministerstvom kultúry SR 

a Fondom.    

 

Záver 

 

Ďalšie otázky na prerokovanie vznesené neboli, predsedníčka DK sa 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 vyhotovil:        Marek Wolf          ______________________________ 

 

Zápis overil:   Ladislav Šándor        ______________________________

       

 

 

 

 

 

Prílohy:  1. Pozvánka na rokovanie Dozornej komisie 

  2. Materiál Výročnej správy a účtovnej závierky FPKNM za rok 2020 

 

 

 


