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Rozhodnutie riaditeľky 

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zo dňa 30.11.2022 
(ev. číslo 1143/2022) 

 

 
Riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „Fond“) ako príslušný orgán podľa 
ust. § 15 ods. 7 v spojení s § 4 ods. 2 písm. p) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národ-
nostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov  

 
zrušuje 

 
v zmysle § 15 ods. 8 v spojení  s § 4 ods. 2 písm. p)  zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry 
národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov 
rozhodnutie riaditeľa č. 45 zo dňa 22.06.2022 o poskytnutí finančných prostriedkov k číslu žiadosti 
o poskytnutie finančných prostriedkov 22-130-01410 a zároveň v spojení s ustanovením § 15 ods. 7 písm. 
b) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov 
 

rozhodla o neposkytnutí finančných prostriedkov 
 

v prípade žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov č. 22-130-01410. 
 

 

 

Odôvodnenie:  

 

Fondu bola dňa 17.03.2022 doručená žiadosť o poskytnutie dotácie č. 22-130-01410 žiadateľa: Vándor-

láss, Dolné Saliby 459, 925 02 Dolné Saliby, IČO: 37994638.  Fond na základe preskúmania spisového mate-

riálu  v predmetnej veci konštatuje, že v zmysle Štruktúry podpornej činnosti Fondu na rok 2022 je podpo-

ra v podprograme 1.3 určená najmä na: a) aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v 

oblasti národnostnej kultúry vrátane vzdelávania organizátorov kultúrno-osvetových a umeleckých aktivít, 

organizovanie diskusií, seminárov, workshopov, sústredení, tanečných domov, vzdelávacích podujatí v ob-

lasti hudby, tanca, divadla a výtvarného umenia, vedomostných súťaží a pod. Fond zároveň uvádza, že 

v zmysle zmysle Štruktúry podpornej činnosti Fondu na rok 2022 str. 87, ide v prípade ezoterických aktivít 

o nepodporovanú aktivitu. 

 

Na základe uvedených skutočností Fond rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  
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