Výročná správa Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín za rok 2017

Bratislava, 23. február 2018
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Uznesenie správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín k
Výročnej správe a účtovnej závierke Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín za rok 2017
Uznesenie č. 10/2018 zo dňa 14.03.2018
Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súlade s § 13 ods. 1
písm. e) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe stanoviska dozornej komisie fondu,
uznesenie dozornej komisie fondu č. 10/2018 zo dňa 23.2.2018, schvaľuje Výročnú
správu a účtovnú závierku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2017
v znení predloženom na rokovaní správnej rady fondu.
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1.

Profil a identifikačné údaje Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín

1.1. Identifikačné údaje Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
Názov:
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Právna forma:
verejnoprávna inštitúcia
IČO:
51049775
DIČ:
2120568032
Sídlo:
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Kontakt:
telefón: 02/59 32 42 88
e-mail: kultminor@kultminor.sk
webové sídlo: www.kultminor.sk
Hlavná činnosť:
zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych
hodnôt národnostných menšín, výchova a vzdelávanie k právam
osôb patriacich k národnostným menšinám, zabezpečenie
interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej
národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám
a etnickým skupinám
1.2 Vznik fondu
Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) je verejnoprávna
inštitúcia zriadená na účel
a) zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt
národnostných menšín,
b) výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám,
c) zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej
národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým
skupinám zabezpečujúca podporu kultúry národnostných menšín v oblasti
kultúrnych a vedeckých aktivít.
Fond vznikol 1. júla 2017 na základe zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry
národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
Fond je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy.
Fond poskytuje finančné prostriedky formou dotácií a/alebo štipendií, a to na podporu
projektov v nasledovných oblastiach:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

kultúrno – osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť;
edičná činnosť;
aktivity divadiel, umeleckých súborov a kultúrnych inštitúcií;
umelecká tvorba;
veda v oblasti kultúry, života a histórie národnostných menšín;
záujmová činnosť a využitie voľného času;
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g)
h)
i)
j)

zahraničná prezentácia kultúry národnostných menšín;
podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia;
podpora identifikácie a spoznávania spoločných kultúrnych hodnôt a tradícií;
podpora výmenných programov, pobytov a spoločných vzdelávacích podujatí,
vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež;
k) ochrana, odborné spracovanie a digitalizácia kultúrneho dedičstva národnostných
menšín;
l) kreatívny priemysel;
m) podpora rozvoja používania jazykov národnostných menšín.
Fond je registrovaný v Registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.
1.3 Vnútorné predpisy fondu
Štatút Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „štatút“) je základným
vnútorným predpisom fondu. Bol prerokovaný a schválený správnou radou fondu
7. decembra 2017. V súlade so štatútom boli dňa 7. decembra 2017 schválené aj ďalšie
vnútorné predpisy fondu, ktoré súvisia s fungovaním a pôsobnosťou orgánov a kancelárie
fondu, a to v rozsahu: Rokovací poriadok správnej rady Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín; Smernica Fondu na podporu kultúry národnostných menšín,
ktorou sa upravuje postup zamestnancov fondu pri poskytovaní informácií podľa zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; Smernica Fondu na
podporu kultúry národnostných menšín, ktorou sa upravuje postup zamestnancov fondu
pri vybavovaní sťažností podaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení
neskorších predpisov; Smernica Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
o zamedzení konfliktu záujmov; Organizačný poriadok kancelárie Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín; Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na
podporu kultúry národnostných menšín; Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí
o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín a Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
na rok 2018.
2.

Orgány fondu

Podľa § 3 zákona orgánmi fondu sú:
a) riaditeľ;
b) odborné rady;
c) dozorná komisia;
d) správna rada.

2.1 Riaditeľ
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Podľa § 4 ods. 1 zákona riaditeľ je štatutárnym a výkonným orgánom fondu. V
neprítomnosti riaditeľa koná v mene fondu námestník, ktorého riaditeľ vymenuje
menovacím dekrétom. Za námestníčku bola 17. januára 2018 vymenovaná Dagmar
Čerťanská, ekonomická riaditeľka fondu.
Funkčné obdobie riaditeľa je 4 roky. Riaditeľa vymenúva a odvoláva minister kultúry
Slovenskej republiky (ďalej len „minister kultúry“) na základe výberového konania.
Minister kultúry vymenoval prvého riaditeľa fondu, Norberta Molnára, do funkcie od 17.
júla 2017.
Riaditeľ koná v súlade s § 4 ods. 2 zákona:
a) riadi činnosť fondu,
b) predkladá správnej rade na schválenie zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí,
c) predkladá správnej rade na schválenie zásady poskytovania finančných prostriedkov,
d) schvaľuje rozpočet fondu na príslušné rozpočtové obdobie a jeho zmeny počas
príslušného
rozpočtového obdobia na základe stanoviska dozornej komisie,
e) rozhoduje o poskytnutí finančných prostriedkov podľa § 2 písm. a) zákona na základe
stanoviska odbornej rady,
f) zabezpečuje organizačnú činnosť a administratívno-technickú činnosť fondu a riadi
činnosť
kancelárie fondu,
g) predkladá správnej rade na schválenie návrh štatútu fondu, organizačného poriadku
fondu,
rokovacieho poriadku odborných rád, rokovacieho poriadku správnej rady a ďalších
vnútorných predpisov fondu okrem rokovacieho poriadku dozornej komisie,
h) predkladá správnej rade na schválenie výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu
overenú audítorom
i) zabezpečuje vypracovanie príslušných schém štátnej pomoci,
j) vymenúva a odvoláva členov odborných rád,
k) vymenúva a odvoláva jedného člena správnej rady,
l) rozhoduje o nakladaní s majetkom fondu podľa osobitného predpisu1,
m) rozhoduje o odpísaní pohľadávok fondu alebo o odpustení dlhu podľa osobitného
predpisu1,
n) prijíma rozhodnutia k návrhom a stanoviskám dozornej komisie,
o) rozhoduje o novom návrhu zmluvy podľa § 19 ods. 5 zákona,
p) rozhoduje o všetkých ostatných otázkach, ktoré nepatria do pôsobnosti ostatných
orgánov fondu.
2.2 Odborné rady

Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
1
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Podľa § 7 zákona sa vo fonde zriaďujú odborné rady, ktoré zabezpečujú odbornosť
a nezávislosť pri stanovovaní priorít podpory na príslušný kalendárny rok, zamerania
predkladaných projektov a pri posudzovaní jednotlivých žiadostí o poskytnutie
finančných prostriedkov.
Za účelom zriadenia odborných rád riaditeľ fondu v zmysle § 7 ods. 8 zákona 17. augusta
2017 vyhlásil výzvu pre organizácie príslušných národnostných menšín, ktoré sa
v prípade splnenia všetkých zákonom stanovených kritérií mohli registrovať na volebné
zhromaždenie pre voľbu členov odborných rád fondu. Termín na registráciu bol určený
do 8. septembra 2017.
Organizáciám príslušných národnostných menšín, ktoré sa prihlásili a boli zaregistrované
na volebné zhromaždenie pre voľbu členov odborných rád, riaditeľ fondu zaslal pozvánku
na volebné zhromaždenie (osobitne za každú národnostnú menšinu) spolu s výzvou na
oznámenie delegáta a oznámenie o možnosti predložiť návrh jedného kandidáta na člena
odbornej rady za príslušnú prioritnú oblasť, ktorú organizácia reprezentuje. Delegátov,
ktorí zastupovali organizácie na volebnom zhromaždení a návrhy kandidátov na členov
odborných rád mali organizácie príslušných národnostných menšín predložiť riaditeľovi
fondu najneskôr do 30. septembra 2017.
Odborné rady majú 5 členov. Nadpolovičnú väčšinu členov odborných rád podľa § 7 ods.
6 zákona vymenoval riaditeľ z kandidátov zvolených zhromaždením organizácií
príslušných národnostných menšín. Ostatných členov a členov odbornej rady
interkultúrneho dialógu a porozumenia vymenoval riaditeľ bez návrhu. Riaditeľ
vymenoval členov odbornej rady bez návrhu aj vtedy, ak zhromaždenie organizácií
príslušnej národnostnej menšiny nenavrhlo dostatočný počet kandidátov na členov
odbornej rady.

Zhromaždenie organizácií mohlo podľa § 7 ods. 10 zákona nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných rozhodnúť, že za príslušnú národnostnú menšinu sa zriadi len jedna odborná
rada spoločná pre všetky prioritné oblasti.
Vo fonde boli zriadené:
a) odborná rada kultúry bulharskej národnostnej menšiny, odborná rada kultúry
českej národnostnej menšiny, odborná rada kultúry chorvátskej národnostnej
menšiny, odborné rady kultúry maďarskej národnostnej menšiny, odborná rada
kultúry moravskej národnostnej menšiny, odborná rada kultúry nemeckej
národnostnej menšiny, odborná rada kultúry poľskej národnostnej menšiny,
odborné rady kultúry rómskej národnostnej menšiny, odborná rada kultúry
rusínskej národnostnej menšiny, odborná rada kultúry ruskej národnostnej
menšiny, odborná rada kultúry srbskej národnostnej menšiny, odborná rada
kultúry ukrajinskej národnostnej menšiny a odborná rada kultúry židovskej
národnostnej menšiny;
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b) odborná rada interkultúrneho dialógu a porozumenia.
V prípade maďarskej a rómskej národnostnej menšiny bola zriadená jedna odborná rada
pre každú z nasledovných prioritných oblastí:
a) kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum;
b) literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť;
c) divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie.
Odborné rady zriadené za každú prioritnú oblasť pre príslušnú národnostnú menšinu
tvoria koordinačnú radu.

Harmonogram volebných zhromaždení pre voľbu členov odborných rád
9. októbra 2017

srbská národnostná menšina

9. októbra 2017

poľská národnostná menšina

9. októbra 2017

nemecká národnostná menšina

9. októbra 2017

bulharská národnostná menšina

9. októbra 2017

chorvátska národnostná menšina

9. októbra 2017

moravská národnostná menšina

10. októbra 2017

ukrajinská národnostná menšina

10. októbra 2017

židovská národnostná menšina

10. októbra 2017

ruská národnostná menšina

10. októbra 2017

česká národnostná menšina

12. októbra 2017

rusínska národnostná menšina

12. októbra 2017

rómska národnostná menšina

13. októbra 2017

maďarská národnostná menšina

Zoznam členov odborných rád

Odborná rada kultúry bulharskej národnostnej menšiny
Peter Sekoulitchky
Milko Milkov
Elenka Arnaoudová
Lýdia Šrámková
Christinka Tabaková
Odborná rada kultúry českej národnostnej menšiny
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Hana Zelinová
Hana Husenicová
Jiří Zaťovič
Dagmar Čerťanská
Zuzana Lisoneková
Odborná rada kultúry chorvátskej národnostnej menšiny
Jozef Klačka
Hilda Mitterpachová
Mária Dobríková
Dagmar Čerťanská
Anna Medveďová
Odborná rada kultúry maďarskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť
A) kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum
Katarína Zsélyiová
Štefan Horňák
Csilla Szabó
Gábor Gálik
Gabriella Jarábik
Odborná rada kultúry maďarskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť
B) literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť
Gábor Gabriel Csanda
Árpád Sidó
Anna Molnárová
Zsolt Beke
Attila Lovász
Odborná rada kultúry maďarskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť
C) divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie
Dušan Hégli
Róbert Lakatos
Csaba Czibula
Gábor Gyenes
Mátyás Prikler
Odborná rada kultúry moravskej národnostnej menšiny
Anton Buday
Alojz Kaššák
Juraj Adamec
Zuzana Lisoneková
Lýdia Šrámková
Odborná rada kultúry nemeckej národnostnej menšiny
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Patrik Lompart
Heidi Schürgerová
Rastislav Fiľo
Dagmar Čerťanská
Lýdia Šrámková
Odborná rada kultúry poľskej národnostnej menšiny
Jarmila Zaťková
Miriam Zsilleová
Iveta Matejková
Elena Glebová
Lýdia Šrámková
Odborná rada kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť A)
kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum
Dušan Váradi
Ladislav Richter
Jana Luptáková
Zita Gazsová
Marta Richterová
Odborná rada kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť B)
literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť
Ján Konček
Agnesa Vozárová
Viktor Teru
Agnes Horváthová
Ján Paprčka
Odborná rada kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť C)
divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie
Erika Bartošová
Marián Balog
Jozef Pišta
Ernest Lakatoš
Milan Nemček
Odborná rada kultúry rusínskej národnostnej menšiny
Mária Pajzinková
Anna Kuzmiaková
Marián Marko
Ján Lipinský
Anna Plišková
Odborná rada kultúry ruskej národnostnej menšiny
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Natália Balanová
Oľga Dašková
Jozef Lettrich
Aneta Marenčíková
Szilvia Szabó
Odborná rada kultúry srbskej národnostnej menšiny
Milenko Stanojevič
Anica Ribič
Stane Ribič
Zuzana Lisoneková
Anna Medveďová
Odborná rada kultúry ukrajinskej národnostnej menšiny
Helena Dohovičová
Viktor Bandurčin
Marta Kákoni
Szilvia Szabó
Ivana Šostaková
Odborná rada kultúry židovskej národnostnej menšiny
Peter Salner
Jaroslav Franek
Tomáš Lang
Martin Korčok
Tomáš Teššer
Odborná rada interkultúrneho dialógu a porozumenia
Július Barczi
Lucia Molnár Satinská
Ilona Németh
Laco Oravec
Andrej Werner

2.3 Dozorná komisia
Podľa § 9 zákona dozorná komisia je kontrolným orgánom fondu, ktorý dohliada na výkon
činnosti fondu a jej súlad s platnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi fondu.
Podľa § 10 zákona dozorná komisia má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister
takto:
a) jedného člena na návrh ministra financií Slovenskej republiky;
b) jedného člena na návrh príslušného výboru Rady vlády Slovenskej republiky pre
ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť;
c) jedného člena na návrh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky
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pre národnostné menšiny;
d) dvoch členov bez návrhu.
Minister vymenoval členov dozornej komisie 21. júla 2017.
Zoznam členov dozornej komisie
Mgr. Zlata Turčanová – (predsedníčka) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
JUDr. Éva Hortai – Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné
menšiny
JUDr. Igor Turuk, LL.M., MBA – Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Ing. Ladislav Šándor – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ing. Radovan Majerský, PhD. – Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dozorná komisia sa v roku 2017 stretla celkovo na troch rokovaniach.
Na prvom rokovaní dozornej komisie, 15. augusta 2017, si dozorná komisia podľa § 9 ods.
1 písm. h) spomedzi svojich členov zvolila predsedu, ktorý vedie rokovania dozornej
komisie. Za predsedníčku dozornej komisie bola zvolená JUDr. Zlata Turčanová. Zároveň
bol v súlade s § 9 ods. 1 písm. i) schválený rokovací poriadok dozornej komisie.
Na druhom rokovaní dozornej komisie, 20. októbra 2017, odznela:
- informácia riaditeľa fondu o poskytnutej výške mimoriadneho príspevku od MF SR,
určeného na zabezpečenie prevádzky fondu v roku 2017 a o jeho čerpaní;
- informácia riaditeľa fondu o zverejnených výzvach podľa § 25 ods. 1 zákona;
- komplexná informácia riaditeľa fondu o zasadnutiach zhromaždenia organizácií
národnostných menšín a nimi predložených návrhoch kandidátov na členov odborných
rád a členov správnej rady;
- informácia o materiáloch, ktoré budú predložené správnej rade na schválenie na jej
prvom zasadnutí.
Na svojom treťom zasadnutí 8. decembra 2017 dozorná komisia v súlade s § 9 ods. 1
písm. c) schválila návrh rozpočtu o čerpaní mimoriadneho príspevku poskytnutého
MF SR na rok 2017, odsúhlasila návrh rozpočtu na rok 2018 – 2020 a oboznámila
sa so znením vnútorných predpisov, ktoré boli schválené správnou radou
7. decembra 2017.
Vnútorné predpisy schválené dozornou komisiou
Číslo VP

Názov vnútorného
predpisu

Dátum schválenia

VP FPKNM č. 1/2017

Rokovací poriadok
dozornej komisie

15. augusta 2017
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2.4 Správna rada
Podľa § 13 zákona správna rada v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom rozhoduje
o základných dokumentoch organizácie a činnosti fondu, najmä prostredníctvom
schvaľovania organizačných dokumentov fondu a schvaľovania zásad pre hodnotenie
žiadostí a poskytovanie finančných prostriedkov.
Správna rada má 15 členov. V správnej rade majú zastúpenie všetky národnostné
menšiny vymenované v zákone.
Členovia správnej rady sú do funkcií ustanovovaní nasledovne:
a) Koordinačná rada alebo odborná rada podľa § 7 ods. 10 volí a odvoláva spomedzi
svojich členov člena správnej rady tak, aby za každú národnostnú menšinu bol
zvolený jeden člen správnej rady;
b) 1 člena správnej rady vymenúva a odvoláva minister kultúry;
c) 1 člena správnej rady vymenúva a odvoláva riaditeľ.

Harmonogram volebných zhromaždení pre voľbu členov správnej rady
23. októbra 2017

srbská národnostná menšina

23. októbra 2017

nemecká národnostná menšina

23. októbra 2017

moravská národnostná menšina

23. októbra 2017

ukrajinská národnostná menšina

23. októbra 2017

židovská národnostná menšina

23. októbra 2017

česká národnostná menšina

23. októbra 2017

chorvátska národnostná menšina

23. októbra 2017

rusínska národnostná menšina

24. októbra 2017

bulharská národnostná menšina

24. októbra 2017

ruská národnostná menšina

24. októbra 2017

poľská národnostná menšina

24. októbra 2017

rómska národnostná menšina

24. októbra 2017

maďarská národnostná menšina
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Zoznam členov správnej rady
Viktor Bandurčin

ukrajinská národnostná menšina

Dagmar Čerťanská

Fond na podporu kultúry národnostných
menšín

Oľga Dašková

ruská národnostná menšina

Rastislav Filo

nemecká národnostná menšina

Alojz Kaššák

moravská národnostná menšina

Jozef Klačka

chorvátska národnostná menšina

Ján Konček

rómska národnostná menšina

Ján Lipinský

rusínska národnostná menšina

Attila Lovász

maďarská národnostná menšina

Stane Ribič

srbská národnostná menšina

Peter Salner

židovská národnostná menšina

Jozef Švolík

Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky

Christinka Tabaková

bulharská národnostná menšina

Jarmila Zaťková

poľská národnostná menšina

Hana Zelinová

česká národnostná menšina

Správna rada sa v roku 2017 stretla na dvoch rokovaniach.
Na rokovaní 9. novembra 2017 si správna rada v súlade s § 13 ods. 8 zákona zvolila
predsedu. Za predsedu správnej rady bol zvolený Attila Lovász. Zároveň riaditeľ fondu
informoval o pripravovaných vnútorných predpisoch fondu a o štádiu budovania
inštitúcie.
Na rokovaní, ktoré sa uskutočnilo 7. decembra 2017 boli správnou radou schválené
vnútorné predpisy a zároveň riaditeľ informoval o stave budovania kancelárskych
priestorov, o stave technického zabezpečenia kancelárie, o personálnom obsadení
kancelárie, o výsledkoch výberového konania a o prvej výzve na predkladanie žiadostí.
V chronologickom poradí správna rada schválila na návrh riaditeľa v roku 2017
nasledujúce vnútorné predpisy fondu:
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Číslo VP
VP FPKNM č. 2/2017
VP FPKNM č. 3/2017
VP FPKNM č. 4/2017

VP FPKNM č. 5/2017

VP FPKNM č. 6/2017

VP FPKNM č. 7/2017
VP FPKNM č. 8/2017

VP FPKNM č. 9/2017

VP FPKNM č. 10/2017

Názov vnútorného
predpisu
Štatút FPKNM
Rokovací poriadok
správnej rady FPKNM
Smernica FPKNM, ktorou
sa upravuje postup
zamestnancov pri
poskytovaní informácií
Smernica FPKNM
o zamedzení konfliktu
záujmov
Smernica FPKNM, ktorou
sa upravuje postup
zamestnancov pri
vybavovaní sťažnosti
Organizačný poriadok
kancelárie FPKNM
Štruktúra podpornej
činnosti FPKNM na rok
2018
Zásady poskytovania
finančných prostriedkov z
FPKNM
Zásady hodnotenia
žiadostí o poskytnutie
finančných prostriedkov z
FPKNM

Dátum schválenia
7. december 2017
7. december 2017
7. december 2017

7. december 2017

7. december 2017

7. december 2017
7. december 2017

7. december 2017

7. december 2017

3. Činnosť fondu
3.1 Predmet činnosti
Fond vykonáva v zmysle § 2 zákona tieto činnosti:
a) poskytuje finančné prostriedky na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít
s cieľom vzniku takýchto aktivít a šírenia a prezentácie výsledkov takýchto
aktivít v Slovenskej republike a v zahraničí;
b) monitoruje podporené projekty;
c) vedie evidenciu žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov, žiadateľov
o poskytnutie finančných prostriedkov a prijímateľov finančných prostriedkov;
d) spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy,
Strana 14 z 20

verejnoprávnymi inštitúciami a inými osobami v záujme vytvárania priaznivých
podmienok na vznik, rozvoj, šírenie a prezentáciu kultúrnych a vedeckých
aktivít národnostných menšín;
e) spolupracuje s partnerskými organizáciami v zahraničí;
f) kontroluje plnenie zmluvných záväzkov a vymáha pohľadávky vyplývajúce zo
zmlúv uzatvorených s prijímateľmi finančných prostriedkov.

3.2 Organizačná štruktúra a činnosť kancelárie fondu
V súlade so chváleným Organizačným poriadkom fondu bolo v kancelárii fondu
vytvorených 9 pracovných miest (bez pozície riaditeľa), z čoho bolo v roku 2017 prijatých
do pracovného pomeru 3 zamestnanci. Riaditeľ fondu prijal do zamestnania osoby, ktoré
svojimi schopnosťami a odbornosťou spĺňali predpoklady pre výkon zverených
pracovných úloh.
Pracovné pozície, ktoré boli obsadené sú členené nasledovne:
- vedúci kancelárie;
- administrácia žiadostí a zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov fondu;
- koordinácia referentov - spracovateľov žiadostí a zmlúv o poskytnutí finančných
prostriedkov fondu;
- administrácia a zabezpečenie ekonomických činností fondu;
- komunikácia s verejnosťou;
- administrácia sekretariátu kancelárie.
V roku 2017 fond zabezpečoval vonkajšiu komunikáciu prostredníctvom webového sídla
Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, kde bol zverejnený zákon a
záväzné informácie. Zároveň kancelária fondu pripravovala nové webové sídlo s adresou
www.kultminor.sk, kde bola zverejnená aj prvá výzva fondu. Na svojom webovom sídle
zabezpečuje fond plnohodnotnú informovanosť najmä vo vzťahu k odbornej verejnosti
a k potencionálnym žiadateľom.
3.3 Príprava hlavnej činnosti fondu
Okrem vypracovania a prijatia hlavných dokumentov fondu a zabezpečenia registračného
systému, kancelária fondu pripravila všetky potrebné náležitosti pre začatie hlavnej
činnosti fondu, ktorou je prijímanie a vyhodnocovanie žiadostí a poskytovanie finančných
prostriedkov.
K zabezpečeniu všetkých svojich činností počas roka 2017 fond pristupoval s maximálnou
mierou hospodárnosti a efektivity v používaní finančných prostriedkov z mimoriadneho
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príspevku Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Pri výbere dodávateľov
(prenajímateľ nebytových priestorov, ekonomické a účtovnícke služby, právnické služby,
zabezpečenie a údržba IT, a ďalšie) fond postupoval vždy na základe porovnania
viacerých ponúk, pričom hlavným kritériom výberu dodávateľa bola maximálna miera
efektivity vynaložených nákladov (pomer cena/kvalita) pri zabezpečení nevyhnutného
rozsahu a kvality služieb.
Fond v roku 2017 uskutočnil aj základné kroky potrebné pre vypracovanie schém štátnej
pomoci. Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom
Úradu vlády SR na podporu kultúry národnostných menšín (SA.37409 (2013/N) týkajúca
sa periodickej a neperiodickej tlače, ktorú Európska komisia schválila pre Slovenskú
republiku v roku 2013 na obdobie do 31. decembra 2020 bude upravená formou dodatku,
keďže zriadením fondu došlo k viacerým zmenám pri poskytovaní štátnej pomoci.
V ostatných podprogramoch bude fond uplatňovať novú schému štátnej pomoci a
novú schému minimálnej pomoci, ktoré fond pripravuje v spolupráci s Protimonopolným
úradom Slovenskej republiky.
3.4 Podporná činnosť
Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok
2018 (ďalej len „štruktúra podpornej činnosti“) patrí k základným dokumentom
upravujúcim podpornú činnosť fondu. Návrh štruktúry podpornej činnosti zaslala
kancelária fondu členom všetkých odborných rád, ktorí mali možnosť pripomienkovať
tento dokument.
Štruktúru podpornej činnosti schválila správna rada fondu podľa ustanovenia
§ 13 zákona ako vnútorný predpis fondu.
Štruktúra podpornej činnosti upravuje podrobné zameranie podpory kultúrnych
a vedeckých aktivít v súlade s účelmi podľa § 1 ods. 1 zákona o fonde.
Cieľom fondu je zabezpečiť prostredníctvom štruktúry podpornej činnosti rozvoj:
- kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu;
- literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti;
- divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia;
- zabezpečenie interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej
národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám.
Pre uvedené oblasti v rámci štruktúry podpornej činnosti sa poskytuje podpora vo forme
dotácií a/alebo štipendií, pričom v jednotlivých podprogramoch sa bude uplatňovať
schéma štátnej pomoci alebo schéma minimálnej pomoci. Schémy fond zverejní po ich
schválení.
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Štruktúra podporenej činnosti špecifikuje:
1. programy a podprogramy podpornej činnosti, v ktorých rámci je bližšie určený:
- počet, zameranie, členenie a obsahová náplň jednotlivých programov a podprogramov
podpornej činnosti;
- priority podpornej činnosti určené pre celú štruktúru podpornej činnosti určenej
odbornými radami a pre niektoré vybrané programy/podprogramy;
- plánovaná minimálna a maximálna výška dotácie poskytovanej na jeden projekt v
jednotlivých podprogramoch a výška štipendia pre jedného žiadateľa v jednotlivých
podprogramoch;
2. nepodporované aktivity;
3. výšku povinného spolufinancovania projektu žiadateľom na jednotlivé programy alebo
podprogramy.
V roku 2017 zasadala koordinačná rada pre maďarskú národnostnú menšinu
a koordinačná rada pre rómsku národnostnú menšinu. Na týchto zasadnutiach sa členovia
koordinačných rád dohodli na prerozdelení finančných prostriedkov medzi jednotlivé
prioritné oblasti. Koordinačná rada pre maďarskú národnostnú menšinu prerozdelila
finančné prostriedky nasledovne: Prioritná oblasť A 33,33 % (1 356 800 €), Prioritná
oblasť B 33,33 % (1 356 800 €) a Prioritná oblasť C 33,33 % (1 356 800 €). Koordinačná
rada pre rómsku národnostnú menšinu prerozdelila finančné prostriedky nasledovne:
Prioritná oblasť A 45 % (774 144 €), Prioritná oblasť B 35 % (602 112 €) a Prioritná
oblasť C 20 % (344 064 €).
Fond v roku 2017 zverejnil celkovo jednu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie alebo štipendia pre všetky národnostné menšiny. Výzva vyhlásená
29. decembra 2017 mala termín predkladania žiadostí do 5. februára 2018.
4. Hospodársky výsledok za rok 2017
4.1 Správa o hospodárení

Fond v roku 2017 hospodáril v súlade s rozpočtom fondu, ktorý bol schválený dozornou
komisiou 8. decembra 2017.
4.1.1 Príjmy fondu v roku 2017
Príjem fondu v roku 2017 tvoril mimoriadny príspevok zo štátneho rozpočtu v zmysle
ods. 5 § 25 zákona (ďalej ako „príspevok“), ktorý poskytlo Ministerstvo kultúry SR v roku
2017 na zabezpečenie prevádzky fondu. Celkové príjmy fondu na rok 2017 boli v
schválenom rozpočte rozpočtované vo výške 200 000 Eur
Príspevok bol poskytnutý na základe zmluvy č. MK - 52/2017/M zo dňa 13. októbra 2017.
Mimoriadny príspevok bol v rámci rozpočtovej klasifikácie rozpočtovaný ako bežný
transfer.
Strana 17 z 20

Dodatkom č. 1 zo č. MK - 64/2017 M dňa 20. decembra 2017 bol upravený rozpočet, kde
183 000 Eur bolo klasifikovaných ako bežný transfer a 17 000 Eur ako kapitálový
transfer, pričom celková výška príspevku zostala nezmenená.
Príspevok poskytnutý formou bežného transferu bude v súlade s článkom V bod 1 Zmluvy
o poskytnutí finančného príspevku Ministerstvu kultúry SR vyúčtovaný do 30. apríla 2018
a príspevok poskytnutý formou kapitálového transferu v súlade s článkom V bod 2
najneskôr do 31. januára 2020.
4.1.2 Výdavky fondu
Fond v roku 2017 finančné prostriedky vynaložil na zabezpečenie prevádzky kancelárie
fondu. Keďže sa ešte neuskutočňovala podporná činnosť, všetky výdavky boli použité na
materiálové a personálne zabezpečenie činnosti fondu s cieľom vytvoriť podmienky na
realizáciu hlavnej činnosti v budúcom období. Výdavky fondu k 31. decembru 2017 tvorili
predovšetkým bežné výdavky rozpočtované na položke EK 600 v celkovej výške
94 248,47 Eur a to najmä na materiálne zabezpečenie kancelárie, personálne výdavky,
prenájom priestorov kancelárie, právne služby a účtovné služby.
4.2 Vývoj finančnej situácie
Tab. 1 Aktíva
Strana aktív
A. Neobežný majetok spolu
1.
Dlhodobý nehmotný majetok
2.
Dlhodobý hmotný majetok
3.
Dlhodobý finančný majetok
B. Obežný majetok spolu
1.
Zásoby
2.
Dlhodobé pohľadávky
3.
Krátkodobé pohľadávky
4.
Finančné účty z toho:
Bankové účty
C. Časové rozlíšenie spolu
1.
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Majetok spolu

Bežné účtovné
obdobie
0
0
0
0
108 497,46
0
0
2 745,93
105 751,53
105 751,53
67,77
67,77
0
108 565,23
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Tab. B Pasíva
Strana pasív

Bežné účtovné
obdobie

A. Vlastné zdroje krytia majetku
1.
Imanie a peňažné fondy
2.
Fondy tvorené zo zisku
3.
Nevysporiadaný
výsledok
hospodárenia
minulých rokov
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
B. Cudzie zdroje spolu
1.
Rezervy
2.
Dlhodobé záväzky z toho:
Záväzky zo sociálneho fondu
3.
Krátkodobé záväzky z toho:
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie
so
Sociálnou
poisťovňou
a zdravotnými poisťovňami
Daňové záväzky
Ostatné záväzky
C. Časové rozlíšenie spolu
1.
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu

0
0
0
0
7 423,45
4 963,21
29,43
29,43
2 430,81
2 155,67
143,64
4,50
27
100
101 141,78
0
101 141,78
108 565,23

Tab. 3 Náklady a výnosy
Náklady
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Cestovné
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
Iné ostatné náklady
Náklady spolu

a zdravotné

Činnosť
hlavná
spolu
29 415,28
29 415,28
3,53
3,53
98,52
98,52
13 451,99
13 451,99
40 761,99
40 761,99
14 176,55
14 176,55
864,43
23
36,68
27
98 858,22

864,43
23
36,68
27
98 858,22
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Výnosy

Činnosť
hlavná
spolu
98 858,22
98 858,22
98 858,22
98 858,22
0

Dotácie
Výnosy spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením

5. Stanovisko dozornej komisie fondu k návrhu Výročnej správy a k účtovnej
závierke za rok 2017
Uznesenie č. 10/2018 zo dňa 23. februára 2018
Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín prerokovala
návrh Výročnej správy fondu za rok 2017 vrátane účtovnej závierky za rok 2017
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 schváliť predkladaný návrh.

Bratislava, 23. februára 2018

Zlata Turčanová
predsedníčka dozornej komisie
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
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