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 Zápis z hlasovania per rollam  
 

Koordinačnej rady rómskej národnostnej menšiny Fondu na podporu 

kultúry národnostných menšín 

Záznam z rozhodovania mimo rokovania Koordinačnej rady (per rollam) 
o prerozdelení finančných prostriedkov Koordinačnou radou rómskej národnostnej 

menšiny na rok 2021  
 

Návrh uznesenia: 
 

Koordinačná rada pre rómsku národnostnú menšinu Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín schvaľuje transfer zvyškových neprerozdelených finančných 
prostriedkov Odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť B v 
celkovej sume 45 552 EUR (slovom: štyridsaťpäťtisíc päťsto päťdesiatdva eur) v prospech 
Odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť C, program 3: 
Podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia. 
 
           Odôvodnenie: 
Dôvodom transferu finančných prostriedkov je nevyčerpanie finančných prostriedkov 
prerozdelených rozhodnutím koordinačnej rady rómskej národnostnej menšiny (2. 
decembra 2020) z rozpočtu Odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny pre 
prioritnú oblasť B do rozpočtu odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny pre 
prioritnú oblasť C  
 
Dôvodom pre uskutočnenie rozhodovania mimo rokovania Koordinačnej rady je časová 
tieseň, ktorá vyplynula z harmonogramu zasadnutí Koordinačnej rady i samotných 
Odborných rád kultúry národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť B a C. 
 
Predkladateľ Návrhu:       Janette Motlová 
 

Celkový počet hlasujúcich:     15 

Počet hlasujúcich za návrh:     8 

 – menovite – Vera Lacková, Magda Kmeťková, Darina Kunková, Július Grulyo, Marek 

Šulík, Ján Čonka, Vladimír Horváth, Dušan Váradi 

Počet hlasujúcich proti návrhu:    0 

 – menovite - nikto 

Počet hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania: 5 

– menovite -Janette Motlová, Dominika Badžová, Petra Nagyová, Erika Godlová, Milan 

Berko 
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Počet neplatných hlasov (po termíne):                           2  

-menovite- Mgr. Miroslava Chromá, Ladislav Oravec 

 

Koordinačná rada rómskej národnostnej menšiny Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín prijíma Uznesenie č. 1 zo dňa 29.04.2021:  
 
Koordinačná rada pre rómsku národnostnú menšinu Fondu na podporu kultúry národnostných 
menšín schvaľuje transfer zvyškových neprerozdelených finančných prostriedkov Odbornej rady 
kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť B v celkovej sume 45 552 EUR 
(slovom: štyridsaťpäťtisíc päťsto päťdesiatdva eur) v prospech Odbornej rady kultúry rómskej 
národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť C, program 3: Podpora divadelného, hudobného, 
tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia. 
 

 

 

 

Príloha:   vyjadrenia členov odbornej rady k Návrhu (hlasovacie listy) 

   

 

 

Dátum:   30. 04. 2021 

 

Zápis vypracovala: Beata Hovanová, referentka pre rómsku národnostnú menšinu  


