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Uznesenia dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

k Výročnej správe a účtovnej závierke Fondu na podporu kultúry národnostných 

menšín za rok 2018 

Uznesenie č. 4/2019 zo dňa 21. 03. 2019  

Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej aj ako „fond“) 

prerokovala návrh Výročnej správy fondu za rok 2018 a v súlade s 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 odporúča správnej rade fondu schváliť predkladaný 

návrh.  

Uznesenie č. 5/2019 zo dňa 21. 03. 2019  

Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej aj ako „fond“) 

prerokovala účtovnú závierku za rok 2018 a v súlade s 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 odporúča správnej rade fondu schváliť predloženú  účtovnú závierku. 

 

Uznesenia správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín k 

Výročnej správe a účtovnej závierke Fondu na podporu kultúry národnostných 

menšín za rok 2018  

 

Uznesenie č. 5/2019 zo dňa 22. 03. 2019 

 

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súlade s ust. § 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, na návrh riaditeľa a na základe stanoviska 

dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín schvaľuje účtovnú 

závierku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2018 v znení 

predloženom na rokovaní  správnej rady. 

Uznesenie č. 6/2019 zo dňa 22. 03. 2019 

 

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súlade s ust. § 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, na návrh riaditeľa a na základe stanoviska 

dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín schvaľuje Výročnú 

správu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2018 v znení 

predloženom na rokovaní  správnej rady. 
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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) kultúrno – osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť; 

b) edičná činnosť; 

c) aktivity divadiel, umeleckých súborov a kultúrnych inštitúcií; 

d) umelecká tvorba; 

e) veda v oblasti kultúry, života a histórie národnostných menšín; 

f) záujmová činnosť a využitie voľného času; 



Strana 4 z 25 
 

g) zahraničná prezentácia kultúry národnostných menšín; 

h) podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia; 

i) podpora identifikácie a spoznávania spoločných kultúrnych hodnôt a tradícií; 

j) 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.  

 

2. Orgány fondu 

 

Podľa § 3 zákona orgánmi fondu sú: 

a) riaditeľ, 

b) odborné rady, 

c) dozorná komisia, 

d) správna rada.  

 

 

2.1 Riaditeľ  

 

Podľa § 4 ods. 1 zákona riaditeľ je štatutárnym a výkonným orgánom fondu. Minister 

kultúry Slovenskej republiky vymenoval prvého riaditeľa fondu, Norberta Molnára, do 

funkcie od 17. júla 2017. 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.  

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, 
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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  

 

Odborné rady majú päť 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.  

 

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;  

b) odborná rada interkultúrneho dialógu a porozumenia. 

                                                           
1 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. 
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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. 

 

Zoznam členov odborných rád 

 

Odborná rada kultúry bulharskej národnostnej menšiny 

Peter Sekoulitchky 

Milko Milkov 

Elenka Arnaoudova 

Lýdia Šrámková 

Christinka Tabaková 

Odborná rada kultúry českej národnostnej menšiny 

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 
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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 

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 

Vladimír Horváth (nahradil Zitu Gazsovú) 

Ivan Rác (nahradil Martu Richterovú) 

Odborná rada kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť B) 

literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť 
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Ján Konček 

Agnesa Vozárová 

Viktor Teru 

Ingrid Zubková ( nahradila Agnesu Horváthovú) 

Milan Berko ( nahradil Jána Paprčku) 

Odborná rada kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť C) 

divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie  

Erika Bartošová 

Marián Balog 

Jozef Pišta 

Darina Tököliová (nahradila Ernesta Lakatoša) 

Erika Godlová (nahradila Milana Nemčeka) 

Odborná rada kultúry rusínskej národnostnej menšiny 

Mária Pajzinková 

Anna Kuzmiaková 

Marián Marko 

Ján Lipinský 

Anna Plišková 

Odborná rada kultúry ruskej národnostnej menšiny 

Natália Balanová 

Oľga Dašková 

Jozef Lettrich 

Aneta Marenčíková 

Szilvia Szabó 

Odborná rada kultúry srbskej národnostnej menšiny 

Milenko Stanojevič 

Marian Dubovski (nahradil Anicu Ribičovú) 

Oto Beňo (nahradil Stane Ribiča) 

Silvia Škorvagová (nahradila Zuzanu Lisonekovú) 

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 
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Tomáš Lang 

Martin Korčok 

Tomáš Teššer 

Odborná rada interkultúrneho dialógu a porozumenia 

Július Barczi 

Lucia Molnár Satinská 

Ilona Németh 

Laco Oravec 

Andrej Werner 

 

2.2.1 Rekonštrukcia odborných rád a poslanecký prieskum 

Rozhodovanie odborných rád sprevádzali v prípade rómskej národnostnej menšiny 

problémy. Po medializovaných informáciách o problémových rozhodnutiach rómskych 

odborných rád v prioritnej oblasti A a B správna rada 4. mája 2018 navrhla zvážiť 

možnosť rekonštrukcie odborných rád kultúry pre rómsku národnostnú menšinu, aby 

bolo možné znovu prehodnotiť žiadosti. 

Zástupca rómskej národnostnej menšiny, Ján Konček, ktorý bol vtedy členom správnej 

rady a predsedom rómskej koordinačnej rady, navrhol pozastavenie rozhodovacieho 

procesu o projektoch hodnotených odbornými radami rómskej národnostnej menšiny. 

Zároveň inicioval stretnutie koordinačnej rady a relevantných zástupcov rómskej 

národnostnej menšiny, aby čo najskôr navrhli riešenie k vzniknutej situácii v záujme 

transparentnosti a celkovej vyváženosti pri posudzovaní projektov a aby predišli 

sporným situáciám. 

Mimoriadna koordinačná rada rómskej národnostnej menšiny zasadala v Bratislave 8. 

mája 2018. Na zasadnutí sa zúčastnili aj členovia Výboru pre národnostné menšiny a 

etnické skupiny za rómsku národnostnú menšinu a zástupcovia niekoľkých 

mimovládnych organizácií, ktorí v otvorenom liste zniesli kritiku voči niektorým 

rozhodnutiam odborných rád. Predseda koordinačnej rady rómskej národnostnej 

menšiny, Ján Konček, na zasadnutí oznámil odstúpenie z funkcie predsedu koordinačnej 

rady a člena správnej rady fondu. Zároveň z funkcií odstúpili riaditeľom menovaní 

členovia odborných rád. Riaditeľ na odporúčanie koordinačnej rady pozastavil všetky 

rozhodnutia pri projektoch rómskej národnostnej menšiny a nariadil opätovné posúdenie 

žiadostí už rekonštruovanými odbornými radami. 

Rekonštruované odborné rady následne opätovne posudzovali žiadosti rómskej 

národnostnej menšiny k prvej, druhej a tretej výzve, pričom došlo k miernym korekciám 

hodnotenia vo všetkých troch  prioritných oblastiach. Jednou z priorít odborných rád bolo 

zohľadnenie kvality projektov a zároveň sa priblížiť k teritoriálne rovnomernému 

rozdeleniu finančných prostriedkov. 
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Po medializovanej kritike rozhodovania odborných rád sa Výbor Národnej rady 

Slovenskej republiky pre kultúru a média (ďalej len „výbor“) rozhodol vykonať 

poslanecký prieskum, ktorého sa na 16. mája 2018 vo fonde zúčastnili nasledovní 

členovia: Karol Farkašovský, Dušan Jarjabek, Béla Bugár, Viera Dubačová, Juraj Kolesár, 

Peter Marček, Dušan Tittel. Výbor 1. júna 2018 odsúhlasil správu, ktorú fond zobral na 

vedomie. Výbor ďalej odporučil fondu sprísniť kontrolu a monitoring projektov, sprísniť 

konflikt záujmov členov odborných rád, zvýšiť dôslednosť pri hodnotení projektov, 

rozšíriť kompetencie riaditeľa pri odvolávaní členov odborných rád. 

Dňa 14. júna 2018 bol schválený návrh zákona č. 211/2018 Z. z., ktorým bola prijatá 

novela zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2018, pričom 

prijatím tejto novely Zákona o Audiovizuálnom fonde sa menil aj zákon fondu. 

Novelizáciou zákona je fond oprávnený použiť na vlastnú prevádzku finančné prostriedky 

vo výške 5 % zo sumy svojich príjmov oproti pôvodným 4 %. Ďalej je fond oprávnený 

čerpať nevyužité finančné prostriedky daného roka v nasledovnom roku, rozšírili sa 

kompetencie riaditeľa na odvolanie členov odbornej rady v spolupráci so správnou radou. 

Na základe uznesení správnej rady z 29. októbra 2018 správna rada ukladá odborným 

radám verejne vypočuť všetkých žiadateľov, ktorí žiadajú dotáciu nad 40 000,- Eur a 

neverejne vypočuť všetkých žiadateľov, ktorí žiadajú dotáciu nad 25 000,- Eur, čím bude 

zabezpečená väčšia transparentnosť posudzovania žiadostí. 

2.3 Dozorná komisia  

Podľa § 9 zákona je dozorná komisia kontrolným orgánom fondu, ktorý dohliada na výkon 

činnosti fondu a jej súlad s platnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi fondu.  

Podľa § 10 zákona má dozorná komisia päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister 

kultúry 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 pre 

národnostné menšiny; 

d) dvoch členov bez návrhu. 

 

Zoznam členov dozornej komisie 

Denisa Šípová – (predsedníčka) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (nahradila 

Zlatu Turčanovú) 

Éva Hortai – Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny 

Igor Turuk – Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny 

Ladislav Šándor – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

Radovan Majerský– Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
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Dozorná komisia sa v roku 2018 stretla celkovo na piatich rokovaniach, a to 23. februára 

2018,  20. apríla 2018, 22. júna 2018, 14. septembra 2018, 30. novembra 2018. 

 

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 pätnásť 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 zákona 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.  

 

Zoznam členov správnej rady 

Viktor Bandurčin ukrajinská národnostná menšina 

Dagmar Čerťanská Fond na podporu kultúry národnostných 

menšín 

Oľga Dašková ruská národnostná menšina 

Rastislav Fiľo nemecká národnostná menšina 

Alojz Kaššák moravská národnostná menšina 

Jozef Klačka chorvátska národnostná menšina 

Jozef Pišta (nahradil Jána Končeka) rómska národnostná menšina 

Ján Lipinský rusínska národnostná menšina 

Attila Lovász (predseda) maďarská národnostná menšina 

Marian Dubovski (nahradil Stane Ribiča) srbská národnostná menšina 

Peter Salner židovská národnostná menšina 

Jana Orlická (nahradila Jozefa Švolíka) Ministerstvo kultúry Slovenskej 

republiky 

Christinka Tabaková bulharská národnostná menšina 
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Jarmila Zaťková poľská národnostná menšina 

Hana Zelinová česká národnostná menšina 

 

Správna rada sa v roku 2018 stretla na šiestich rokovaniach, a to 17. januára 2018, 5. 

februára  2018, 14. marca 2018, 4. mája 2018, 28. júna 2018, 29. októbra 2018.  

 

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, 

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 kancelárii fondu je vytvorených jedenásť pracovných miest (bez pozície riaditeľa). 

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: 

- administrácia žiadostí a zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov fondu; 

- koordinácia referentov - spracovateľov žiadostí a zmlúv o poskytnutí finančných 

prostriedkov fondu; 

- zabezpečenie ekonomických činností fondu; 

- zabezpečenie odborných činností a komunikácie; 

- administrácia sekretariátu kancelárie. 
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3.3 Činnosť kancelárie fondu 

Kancelária fondu sa v januári 2018 presťahovala do nových priestorov na 5. poschodí 

administratívnej budovy na Cukrovej 14 v Bratislave. Fond zabezpečil  do šiestich 

kancelárií a zasadacej miestnosti interiérové vybavenie, kancelárske potreby, výpočtovú 

a telekomunikačnú techniku, softvérové vybavenie. 

Fond v roku 2018 naďalej pracoval na vývoji registračného systému fondu, 

prostredníctvom ktorého prebieha registrácia a spracovanie žiadostí. Zapracované boli 

nasledovné moduly:  

- podávanie žiadostí o finančné prostriedky spolu so špecifickými prílohami, 

- nástroj na posudzovanie projektov členmi odborných komisií, 

- generovanie zmlúv pre prijímateľov finančnej podpory, 

- administrácia finančných vyúčtovaní a vecných vyhodnotení projektov, 

- automatický export zmlúv zo systému do CRZ, 

- predloženie a kontrola finančného vyúčtovania a vecného vyhodnotenia v systéme. 

V roku 2018 bola zrekonštruovaná odborná rada pre srbskú národnostnú menšinu. Voľby 

sa uskutočnili 15. augusta 2018. Z pôvodnej odbornej rady zostal jeden člen, Milenko 

Stanojevič, ktorý bol po zasadnutí odbornej rady, 3. septembra 2018, odvolaný. 

Fond v spolupráci s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky pripravil v roku 

2018 Schému minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom 

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín DM – 10/2018, ktorá bola zverejnená 

v Obchodnom vestníku č. 113/2018 vydanom dňa 13. júna 2018 pod číslom G000017. 

Platnosť schémy je do 31. decembra 2022. 

Ďalej bola v Obchodnom vestníku č. 114/2018 vydanom dňa 14. júna 2018 zverejnená 

pod číslom G000019 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike 

prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v znení dodatku č. 1 

SA.37409 (2013/N), ktorá sa týka vydávania periodickej a neperiodickej tlače. Platnosť 

schémy je do 31. decembra 2020. 

Dňa  27. septembra 2018 bola v Obchodnom vestníku č. 187/2018 vydanom dňa pod 

číslom G000032 zverejnená Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej 

republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v znení 

dodatku č. 1 DM – 10/2018, ktorá sa doplnila o podprogramy zamerané na vznik alebo 

vývoj národnostného rozhlasového/televízneho vysielania a vznik alebo vývoj 

národnostných kultúrnych projektov realizovaných prostredníctvom internetu. 

Dňa 29. októbra 2018 bola  v Obchodnom vestníku č. 209/2018 vydanom dňa 29. októbra 

2018 pod číslom G000036 zverejnená Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej 

republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, týkajúcu 

sa audiovizuálnych diel. Platnosť schémy je do 31. decembra 2022. 
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Fond v súvislosti so zverejnením výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

alebo štipendia na rok 2019 zrealizoval informačné semináre, ktoré sa konali v Bratislave 

(5. novembra 2018), Dunajskej Strede (7. novembra 2018), Komárne (7. novembra 2018), 

Rimavskej Sobote (13. novembra 2018), Prešove (14. novembra 2018) a v Košiciach (14. 

novembra 2018). Cieľom seminárov bolo informovať potenciálnych žiadateľov o 

podmienkach výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na 

rok 2019 a o zmenách oproti roku 2018. 

 

3.4 Podporná činnosť  

V roku 2018 fond poskytol prvýkrát finančné prostriedky na podporu zachovania, 

vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, 

výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám a 

zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej 

národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám.  

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.  

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.  

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; 
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3. výšku povinného spolufinancovania projektu žiadateľom na jednotlivé programy alebo 

podprogramy. 

Na základe § 7 ods. 3 zákona o fonde si mohli odborné rady určiť priority podpory na 

príslušný kalendárny rok a zameranie predkladaných projektov. Túto možnosť využila 

len česká národnostná menšina. Prioritou štruktúry podpornej činnosti stanovenou 

odbornou radou kultúry českej národnostnej menšiny boli aktivity zohľadňujúce 100. 

výročie vzniku Československej republiky. 

Štruktúru podpornej činnosti schválila správna rada podľa ustanovenia  

§ 13 zákona ako vnútorný predpis fondu 7. decembra 2017. Dňa 17. januára 2018 bola na 

3. zasadnutí správnej rady schválená čiastočná modifikácia tejto štruktúry v časti 

špecifické doklady pri podprograme 2.4.4 a 3.5.1. 

Štruktúra podpornej činnosti fondu v jednotlivých podprogramoch uplatňovala aktuálnu 

schému minimálnej pomoci (pomoc de minimis) poskytovanú v Slovenskej republike 

prostredníctvom fondu (okrem podprogramov 1.6 c), 2.2, 2.3, 3.5.1, 4.3 a), b) a e)). V rámci 

podprogramov 1.6 c), 2.2, 2.3, 3.5.1, 4.3 a), b) a e) fond poskytoval finančné prostriedky 

prostredníctvom schém štátnej pomoci poskytovaných v Slovenskej republike 

prostredníctvom fondu. 

Hlavnými oblasťami podpornej činnosti boli: 

Program 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu 

Program 2: Podpora literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti 

Program 3: Podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho 

umenia 

Program 4: Podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi 

občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a 

etnickým skupinám 

Sumu finančných prostriedkov určených na podpornú činnosť podľa § 20 ods. 6 a 8 

rozdelil fond v roku 2018 medzi odborné rady podľa § 7 ods. 4 v takomto pomere: 

 
Národnostná menšina v % v Eur 
bulharská  1 76 800,00 
česká  3,7 284 160,00 
chorvátska  1 76 800,00 
maďarská  53 4 070 400,00 
moravská  1,4 107 520,00 
nemecká  1,8 138 240,00 
poľská  1,4 107 520,00 
rómska  22,4 1 720 320,00 
rusínska  6,4 491 520,00 
ruská  1,1 84 480,00 
srbská  0,7 53 760,00 
ukrajinská  2 153 600,00 
židovská  1,1 84 480,00 
interkultúrny dialóg a porozumenia 3 230 400,00 
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Koordinačná rada pre maďarskú národnostnú menšinu, ktorá zasadala  

10. novembra 2017 v Bratislave a koordinačná rada pre rómsku národnostnú menšinu, 

ktorá zasadala 12. decembra 2017 v Banskej Bystrici sa na svojich zasadnutiach dohodli 

na nasledovnom prerozdelení finančných prostriedkov medzi jednotlivé prioritné oblasti: 

Rozdelenie finančných prostriedkov medzi 
prioritnými oblasťami 

v % v Eur 

maďarská národnostná menšina   
Prioritná oblasť A 33,33 1 356 800,00 
Prioritná oblasť B 33,33 1 356 800,00 
Prioritná oblasť C 33,33 1 356 800,00 
   
rómska národnostná menšina   
Prioritná oblasť A 45 774 144,00 
Prioritná oblasť B 35 602 112,00 
Prioritná oblasť C 20 344 064,00 

 

V rámci dotačného roka 2018 bolo vyhlásených celkovo sedem výziev na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia. 

Harmonogram výziev na rok 2018 

Číslo 
výzvy 

Začiatok 
predkladania 

žiadostí 

Termín 
predkladania 

žiadostí 

Národnostná menšina / Program / 
Podprogram 

Forma podpory 

1. 29.12.2017 5.2.2018 

Maďarská – 1.6, 1.7, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 
3.5.1 Dotácia/Štipendium 
Maďarská – 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 
3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2, 3.4.3, 
3.5.2., 3.5.3 Dotácia 
Maďarská – 3.4.1 Štipendium 
Rómska – 1.6, 1.7 Dotácia/Štipendium 
Rómska – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 Dotácia 
Bulharská, Česká, Chorvátska, Moravská, 
Nemecká, Poľská, Rusínska, Ruská, 
Srbská, Ukrajinská a Židovská – 1.6, 1.7, 
3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.5.1 Dotácia/Štipendium 
Bulharská, Česká, Chorvátska, Moravská, 
Nemecká, Poľská, Rusínska, Ruská, 
Srbská, Ukrajinská a Židovská – 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 
2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 
3.3.4, 3.4.2., 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3 Dotácia 
Bulharská, Česká, Chorvátska, Moravská, 
Nemecká, Poľská, Rusínska, Ruská, 
Srbská, Ukrajinská a Židovská – 2.1.1, 
3.4.1 Štipendium 

2. 19.1.2018 19.2.2018 

Maďarská a Rómska – 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5 Dotácia 
Maďarská a Rómska – 2.1.1 Štipendium 
Bulharská, Česká, Chorvátska, Maďarská, 
Moravská, Nemecká, Poľská, Rusínska, 
Ruská, Srbská, Ukrajinská a Židovská – 
3.4.1 Dotácia 
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3. 26.1.2018 26.2.2018 

Maďarská - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 Dotácia 
Rómska – 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1 Dotácia/Štipendium 
Rómska – 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 
3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.2, 
3.5.3 Dotácia 

4. 9.2.2018 12.3.2018 
Program 4 (všetky menšiny – projekty 
zamerané minimálne na dve 
národnostné menšiny) Dotácia/Štipendium 

5. 18.5.2018 11.6.2018 

Bulharská, Česká, Poľská, Ruská a Srbská 
– 1.6, 1.7, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1 Dotácia/Štipendium 
Bulharská, Česká, Poľská, Ruská a Srbská 
– 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2., 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3 Dotácia 
Bulharská, Česká, Poľská, Ruská a Srbská 
– 2.1.1 Štipendium 

6. 5.6.2018 26.6.2018 

Maďarská – 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1 Dotácia/Štipendium 
Maďarská – 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.1.2, 3.1.3, 
3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 
3.4.2., 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3 Dotácia 
Maďarská – 2.1.1 Štipendium 

7. 8.6.2018 2.7.2018 
Rómska – 1.6, 1.7 Dotácia/Štipendium 
Rómska – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 Dotácia 

   

V roku 2018 bolo na základe výziev na fond prijatých 2 259 žiadostí v celkovej 

požadovanej sume 21 502 545,- Eur. V zmysle § 17 zákona o fonde prešli všetky projekty 

predpísanou kontrolou. Podmienke úplnosti zodpovedalo 2 126 žiadostí a boli postúpené 

odborným radám na posúdenie. Odborné rady celkovo odporučili na podporu 1447 

projektov (z toho 55 štipendií) v celkovej sume 7 394 538,- Eur. V prípade 20 projektov 

odstúpili žiadatelia od realizácie projektov. Zo strany fondu nebolo podpísaných celkovo 

27 projektov pri ktorých nedošlo zo strany prijímateľov k doručeniu vecne a finančne 

správnej dokumentácie. Celkovo tak fond v roku 2018 uzavrel s prijímateľmi 1 400 zmlúv 

v celkovej sume 7 251 689,- Eur. 

Národnostná 
menšina 

Počet 
hodnotených 

projektov 

Počet 
podporených 

projektov 

Počet 
odstúpení 

od 
realizácie 

Počet 
uzatvore-

ných 
zmlúv 

Počet 
neuzatvo-

rených 
zmlúv 

Celkovo 
vyplatená suma 

v Eur 

bulharská 25 16 0 16 0             69 570,00  

česká 70 56 0 56 0           272 469,00   

chorvátska 12 11 0 11 0             76 800,00  

maďarská 1227 851 11 823 17        3 935 965,00   

moravská 13 11 0 11 0           107 520,00  

nemecká 15 14 0 14 0           137 724,00 

poľská 21 21 0 21 0           104 557,00  

rómska 355 196 5 184 7        1 461 598,00  

rusínska 157 134 4 128 2           484 082,00 

ruská 34 25 0 25 0             84 480,00 
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srbská 20 13 0 13 0             51 444,00   

ukrajinská 33 30 0 30 0           153 600,00   

židovská 31 19 0 19 0             84 480,00   

interkultúrny 
dialóg a 
porozumenie 113 50 0 49 1           227 400,00   

SPOLU 2126 1447 20 1400 27     7 251 689,00   

 

Z regionálneho hľadiska bolo najviac podporených žiadostí v Trnavskom kraji, za ktorým 

nasledoval Nitriansky kraj a Bratislavský kraj. Najmenej žiadostí bolo podporených 

v Žilinskom kraji a v Trenčianskom kraji. 

Celkový počet podporených/nepodporených žiadostí z regionálneho hľadiska 

Žiadosti BB BA KE NR PO TN TT ZA SPOLU 

podporené 207 247 217 277 181 22 282 14 1447 

nepodporené 79 103 107 148 75 5 151 11 679 

SPOLU 286 350 324 425 256 27 433 25 2126 

 

Zámerom Programu 1 je podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, 

vedy. Ide najmä o podporu aktivít zameraných na zmysluplné využívanie voľného času 

prostredníctvom aktivít záujmovej umeleckej činnosti, podpora realizácie 

neprofesionálnych folklórnych, hudobných, tanečných, divadelných a iných festivalov a 

prehliadok, podpora realizácie rôznych amatérskych súťaží v umeleckej tvorivosti a 

podpora literárnych, divadelných a výstavných aktivít v oblasti neprofesionálneho 

umenia, podpora vzdelávania zameraného na zachovanie, vyjadrenie, ochranu a rozvoj 

identity a kultúrnych hodnôt príslušníkov národnostných menšín, podpora odbornej 

vedeckej a expertnej činnosti, vrátane analytickej a edičnej činnosti v oblasti postavenia a 

práv príslušníkov národnostných menšín podpora a aktivít zameraných na prezentáciu 

identity a kultúrnych hodnôt príslušníkov národnostných menšín v zahraničí. V roku 

2018 bolo v rámci programu 1 podporených 873 žiadostí v celkovej sume 3 300 610,- Eur. 

 

Menšina 
Podprogram 

 1.1 1.2  1.3  1.4  1.5  1.6  1.7 1.8 

bulharská 1 7 2 0 0 0 0 0 

česká 4 24 12 0 0 0 0 6 

chorvátska 2 0 0 0 0 0 0 0 

maďarská 110 264 91 2 2 2 31 15 

moravská 2 5 1 0 0 0 0 1 

nemecká 1 10 0 0 0 0 0 0 

poľská 1 8 1 0 0 0 0 0 

rómska 54 64 15 2 5 0 4 5 
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rusínska 4 44 9 0 2 0 1 1 

ruská 3 14 4 0 0 0 0 0 

srbská 0 4 2 0 0 0 0 0 

ukrajinská 2 13 1 0 1 0 1 1 

židovská 3 1 3 2 1 0 1 1 

SPOLU 187 458 141 6 11 2 38 30 

 

Zámerom Programu 2 je podpora literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti.  Ide  

najmä o podporu tvorby autorov pôvodnej a prekladovej literatúry, literárnych 

prehliadok, festivalov, súťaží a medzinárodných literárnych mobilít a prezentácií s cieľom 

udržania kontinuity literárnej kultúry, podpora vydávania periodickej a neperiodickej 

tlače a podpora národnostných kultúrnych projektov realizovaných prostredníctvom 

elektronických médií a internetu, zverejňovanie kultúrnych, spravodajských, vedeckých, 

vzdelávacích a osvetových obsahov, rozširovanie a prijímanie informácií o národnostných 

menšinách a pre národnostné menšiny v elektronickej forme. V roku 2018 bolo v rámci 

programu 2 podporených 274 žiadostí v celkovej sume 1 976 222,- Eur. 

 

Menšina 
Podprogram 

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.3 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 

bulharská 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

česká 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 

chorvátska 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 

maďarská 12 7 0 13 27 78 4 3 2 17 34 

moravská 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

nemecká 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

poľská 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

rómska 1 2 0 0 1 6 0 0 3 6 4 

rusínska 0 1 0 0 3 14 0 1 0 2 3 

ruská 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

srbská 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

ukrajinská 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 

židovská 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

SPOLU 15 11 0 14 44 107 4 4 5 25 45 

 

Zámerom Programu 3 je podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a 

audiovizuálneho umenia. Ide najmä o podporu tvorby diel, podporu profesionálnych 

prehliadok, festivalov, súťaží a medzinárodných mobilít a prezentácií. V roku 2018 bolo 

v rámci programu 3 podporených 250 žiadostí v celkovej sume 1 887 306,- Eur. 
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Menšina 
Podprogram 

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5.1 3.5.2 3.5.3 

bulharská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 

česká 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

chorvátska 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

maďarská 29 9 6 1 15 20 2 0 2 2 1 0 14 12 6 18 0 0 

moravská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

nemecká 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

poľská 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

rómska 1 1 0 0 2 11 1 0 0 0 0 0 1 1 0 6 0 0 

rusínska 26 0 1 0 2 4 2 0 1 9 0 0 1 0 0 1 2 0 

ruská 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

srbská 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

ukrajinská 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

židovská 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

SPOLU 59 11 7 2 22 48 6 0 3 12 1 0 19 17 6 31 6 0 

 

Zámerom Programu 4 je podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia 

medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a 

etnickým skupinám. Zámerom programu je podpora realizácie multikultúrnych a 

interetnických projektov, zameraných minimálne na dve národnostné menšiny, ktoré sa 

svojím významom podieľajú na realizácii kultúrnej politiky Slovenskej republiky v oblasti 

kultúry národnostných menšín. V roku 2018 bolo v rámci programu 3 podporených 50 

žiadostí v celkovej sume 230 400,- Eur. 

 

Podprogram Počet projektov 

4.1 projekty zamerané na podporu vzájomného porozumenia a zbližovania medzi 
národnostnou väčšinou a menšinami ako aj medzi národnostnými menšinami 
navzájom 
prostredníctvom identifikácie a spoznávania spoločných kultúrnych, umeleckých a 
vedeckých hodnôt a tradícií 

33 

4.2 projekty zamerané na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej 
histórie, tradícií, osobností a pamiatok v národnostne zmiešanom prostredí 

3 

4.3 podpora zahrnutia rešpektovania, porozumenia a tolerancie voči menšinovým 
jazykom a kultúram do systému výchovy a vzdelávania, ako aj do pôsobenia 
masovokomunikačných prostriedkov 

8 

4.4 podpora výmenných programov, pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí, 
vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež z rôznych národnostných a 
jazykových skupín 

2 

4.5 podpora vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnou väčšinou a 
neautochtónnymi menšinami, ako aj medzi neautochtónnymi a autochtónnymi 
národnostnými menšinami 

4 

SPOLU 50 
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Fond poskytuje finančné prostriedky na tvorbu audiovizuálnych diel a periodickú 

a neperiodickú tlač prostredníctvom schém štátnej pomoci. V roku 2018 poskytol fond 

v rámci týchto schém podporu 179 žiadostiam od 106 subjektov vo forme dotácií 

v celkovej výške 1 524 025,- Eur.  

 

Celkový počet podporených žiadostí v rámci štátnej pomoci z regionálneho hľadiska  

  BB BA KE NR PO TN TT ZA SPOLU 

Počet 
podporených 
žiadostí 

10 54 11 21 27 2 53 1 179 

v Eur 
62 100 669 765 89 900 93 650 191 737 22 000 330 873 64 000 1 524 025 

 

 

Pri zostavovaní Štruktúry podpornej činnosti na rok 2019 fond vychádzal zo skúseností 

z roku 2018.  Správna rada fondu podľa ustanovenia § 13 zákona schválila 29. októbra 

2018 Štruktúru podpornej činnosti na rok 2019.  

 

V roku 2018 bolo zároveň vyhlásených päť výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie alebo štipendia na rok 2019. 

4. Hospodársky výsledok za rok 2018 

4.1 Správa o hospodárení 

Fond v roku 2018 hospodáril v súlade s rozpočtom fondu, ktorý bol schválený dozornou 

komisiou 8. decembra 2017. 

4.1.1 Príjmy fondu v roku 2018 

Celkové príjmy Fondu dosiahli v roku 2018 výšku 8 185 302,79 Eur. Príjmy v roku 2018 

tvorili:  

a) Príspevok zo štátneho rozpočtu  

V súlade s ods. 1 § 21 Zákona bol poskytnutý príspevok štátu zo štátneho rozpočtu 

na rok 2018 v celkovej výške 8 000 000,- Eur na základe zmluvy č. MK-2/2018/M. 

Fond bol oprávnený použiť na vlastnú prevádzku najviac 4 % z celkovej 

poskytnutej sumy. V súlade s Dodatkom č.1 k Zmluve o poskytnutí príspevku štátu 

zo štátneho rozpočtu na rok 2018 č. MK-2/2018/M je fond oprávnený použiť 

príspevok, ktorý nepoužije v rozpočtovom roku 2018, v ďalších rozpočtových 

rokoch.    

Príspevok bol uhradený na účet fondu 25. januára 2018. 

 

b) Príjmy z administratívnych poplatkov  
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V súlade s § 18 zákona je žiadateľ povinný zaplatiť administratívny poplatok za 

spracovanie žiadosti, ktorý je 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov, 

najmenej však 20,- Eur a najviac 1000,- Eur.  

V roku 2018 dosiahli príjmy z administratívnych poplatkov vo výške 73 719,- Eur, 

z toho suma 48 654,06 Eur za výzvy na rok 2018 a 25 364,94 Eur za výzvy na rok 

2019. 

 

c) Zostatok z prostriedkov z predchádzajúceho roku 

Z mimoriadneho príspevku poskytnutého Ministerstvom kultúry SR v zmysle § 25 

zákona na základe zmluvy č. MK - 52/2017/M zo dňa 13. októbra 2017 zostala 

nevyčerpaná suma vo výške 105 751,53 Eur.  Dodatkom č. 1 zo č. MK - 64/2017 M 

dňa 20. decembra 2017 bola suma vo výške 17 000,- Eur klasifikovaná ako 

kapitálový transfer a 88 751,53 Eur ako bežný transfer. 
Príspevok poskytnutý formou bežného transferu bol v súlade s článkom V bod 1 

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku Ministerstvu kultúry SR vyúčtovaný 

30. apríla 2018 a príspevok poskytnutý formou kapitálového transferu v súlade 

s článkom V bod 2 vyúčtovaný 5. decembra 2018. 

 

d) Príjmy z vrátených nepoužitých dotácií 

Príjmy z vrátených nepoužitých dotácií z príspevku na rok 2018 dosiahli k                        

31. decembru 2018 sumu 5 832,26 Eur. 

  

4.1.2 Výdavky fondu 

Fond v roku 2018 vynaložil na prevádzkovú činnosť 403 214,53 Eur, z toho využil 

nevyužité finančné prostriedky z roku 2017 vo výške 85 535,53 Eur a príspevok štátu na 

rok 2018 v sume 317 679,- Eur. Nevyčerpané finančné prostriedky z mimoriadneho 

príspevku z roku 2017 vo výške 3 216,- Eur boli 27. apríla 2018 vrátené na účet 

Ministerstva kultúry SR. 

Bežné výdavky na prevádzkovú činnosť v celkovej sume 403 214,53 Eur boli 

vynaložené predovšetkým na úhradu mzdových nákladov fondu zamestnaných v rámci 

pracovného pomeru, výdavky na nájom priestorov, úpravu prenajatých priestorov, nákup 

kancelárskeho nábytku,  výpočtovej techniky, kancelárskych potrieb, telekomunikačné, 

poštové, právne služby, na modifikáciu elektronického dotačného systému, služby 

verejného obstarávania. Nepoužité finančné prostriedky z prevádzkovej činnosti vo výške 

2 321,- Eur fond plánuje využiť v nasledovnom roku. 

Kapitálové výdavky vo výške 16 999,99 Eur fond použil na obstaranie osobného 

motorového vozidla. 

Príjmy z administratívnych poplatkov boli využité predovšetkým na odmeny členov 

jednotlivých odborných rád, ich cestovné náklady a ubytovanie. 
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Z celkovej sumy určených na podpornú činnosť fondu vo výške 7 680 000,- Eur bolo 

podporených 1447 projektov v sume 7 394 538,- Eur. Fond uzavrel 1400 zmlúv na 

poskytnutie dotácie/štipendia v celkovej výške   7 251 689,- Eur.  Nevyčerpané finančné 

prostriedky, 428 311,- Eur, budú využité v nasledovnom roku. 

K 31. 12. 2018 boli na účet fondu zaslané vrátené nevyčerpané finančné prostriedky od 

prijímateľov dotácií, celkom 5 832,26 Eur. Po započítaní vratiek nevyčerpaných dotácií 

poskytol fond v roku 2018 finančnú podporu vo forme dotácií/štipendia v celkovej sume 

7 245 856,74 Eur. 

Podpoložka ekonomickej klasifikácie Poskytnutá 

podpora v Eur 

Skutočne čerpaná 
k 31.12.2018 v Eur 

640 Bežné transfery, z toho 
 

 

641008 Verejnej vysokej škole 90250,00 90250,00 

641009 Obci okrem transferu na úhradu nákladov 365951,00 365341,26 
641010 Vyššiemu územnému celku  202525,00 202525,00 
641012 Ostatným subjektom verejnej správy 40100,00 40100,00 
642001 Občianskemu združeniu, nadácii 

a neinvestičnému fondu 
5135412,00 5130189,48 

642002 Neziskovej organizácii poskytujúcej 
všeobecne prospešné služby 

276235,00 276235,00 

642007 Cirkvi, náboženskej spoločnosti 
a cirkevnej charite 

50687,00 50687,00 

642009 Nefinančnej právnickej osobe 190120,00 190120,00 
642014 Jednotlivcovi 49519,00 49519,00 
642036 Na štipendiá 250800,00 250800,00 
644002 Ostatnej právnickej osobe 559850,00 559850,00 
644003 Fyzickej osobe – podnikateľovi 40240,00 40240,00 
 Spolu 7 251 689,00 7 245 856,74 

 

4.2 Vývoj finančnej situácie 

Tab. 1 Aktíva 

Strana aktív Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce 

obdobie 
 Brutto Korekcia Netto Netto 

A.  Neobežný majetok spolu 29013,19 1983,00 27030,19 0 

1. Dlhodobý nehmotný 

majetok 

0 0 0 0 

2. Dlhodobý hmotný majetok 29013,19 1983,00 27030,19 0 

 Stavby 12013,20 918,00 11095,20 0 
 Dopravné prostriedky 1699,99 1065,00 15934,99 0 
3. Dlhodobý finančný majetok 0 0 0 0 

B. Obežný majetok spolu 473998,55  473998,55 108497,46 

1. Zásoby 0  0 0 

2. Dlhodobé pohľadávky 0  0 0 

3. Krátkodobé pohľadávky 5369,18  5369,18 2 745,93 

 Pohľadávky z obchodného 
styku 

2540,00  2540,00 2741,93 
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 Daňové pohľadávky 638,88  638,88  
 Iné pohľadávky 2189,37  2189,37 4,00 
4. Finančné účty z toho: 468629,37  468629,37 105 751,53 

Pokladnica 2400,00  2400,00  

Bankové účty 466229,37  466229,37 105 751,53 

C. Časové rozlíšenie spolu 488,28  488,28 67,77 

1. Náklady budúcich období 488,28  488,28 67,77 

Príjmy budúcich období 0    

Majetok spolu 503500,02 1983,00 501517,02 108 565,23 

 

Tab. 2 Pasíva 

Strana pasív Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

obdobie 
A.  Vlastné zdroje krytia majetku 21893,04 0,00 

1. Imanie a peňažné fondy 0  

2. Fondy tvorené zo zisku 0  

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov 

0  

4. Výsledok hospodárenia za účtovné 

obdobie 

21893,04 0,00 

B. Cudzie zdroje spolu 12008,82 7 423,45 

1. Rezervy: 9424,39 4 963,21 

Krátkodobé rezervy 9424,39 4 963,21 

2. Dlhodobé záväzky z toho: 82,39 29,43 

Záväzky zo sociálneho fondu 82,39 29,43 

3. Krátkodobé záväzky z toho: 2502,04 2 430,81 

Záväzky z obchodného styku 2221,60 2 155,67 

Záväzky voči zamestnancom  143,64 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou 

a zdravotnými poisťovňami 

180,44 4,50 

Daňové záväzky  27 

Ostatné záväzky 100 100 

C. Časové rozlíšenie spolu 467615,16 101 141,78 

1. Výdavky budúcich období  0 

Výnosy budúcich období 467615,16 101 141,78 

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu 501517,02 108 565,23 

 

Tab. 3 Náklady a výnosy 

Náklady Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 

obdobie 
hlavná 

nezdaňovaná  

zdaňovaná spolu 

Spotreba materiálu 55139,22  55139,22 29 415,28 

Spotreba energie 14644,92  14644,92 3,53 

Opravy a udržiavanie 8947,00  8947,00  
Cestovné 1648,71  1648,71 98,52 

Náklady na reprezentáciu 456,92  456,92  
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Ostatné služby 83466,89  83466,89 13 451,99 

Mzdové náklady 196421,41  196421,41 40 761,99 

Zákonné sociálne poistenie 

a zdravotné poistenie 

66448,34  66448,34 14 176,55 

Zákonné sociálne náklady 5602,16  5602,16 864,43 

Ostatné sociálne náklady 963,94  963,94 23 

Ostatné dane a poplatky 364,52  364,52 36,68 

Zmluvné pokuty a penále 4,99  4,99  
Ostatné pokuty a penále 120,00  120,00  
Iné ostatné náklady 191,20  191,20 27 

Odpisy dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného 
majetku 

1983,00  1983,00  

Poskytnuté príspevky iným 
účtovným jednotkám 

6899609,74  6899609,74  

Poskytnuté príspevky fyzickým 
osobám 

346247,00  346247,00  

Náklady spolu 7682259,96  7682259,96 98 858,22 

Výnosy Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 

obdobie 
hlavná 

nezdaňovaná 
zdaňovaná spolu 

Zákonné poplatky  58656,84  58656,84  
Dotácie 7645526,16  7645526,16 98 858,22 

Výnosy spolu 7704153,00  7704153,00  

Výsledok hospodárenia po 
zdanením 

21893,04  21893,04 0,00 

Výsledok hospodárenia po 

zdanením 

21893,04  21893,04 0,00 

 

 

 

 

 

         

 


