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Preambula 

 

Odborná rada je orgánom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len 

„Fond“), ktorá posudzuje žiadosti a odporúča riaditeľovi projekty na podporu vrátane 

výšky finančných prostriedkov fondu, ktoré majú byť poskytnuté na konkrétny projekt, v 

súlade so zákonom č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, inými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a vnútornými predpismi fondu. Rozhodovanie odborných rád je súčasťou 

projektovej a podpornej činnosti. 

Odborná rada pri určovaní výšky finančných prostriedkov je viazaná objemom 

disponibilných finančných prostriedkov pripadajúcim na príslušnú odbornú radu. 

Odborná rada určuje v oblasti svojho pôsobenia priority podpory na príslušný kalendárny 

rok a zameranie predkladaných projektov a spolupracuje pri príprave výziev na 

podávanie žiadostí. 

 
 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 
1. Činnosť odbornej rady Fondu (ďalej len „Odborná rada“) sa riadi zákonom č. 

138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o Fonde“), inými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, Štatútom Fondu, Rokovacím poriadkom odbornej 

rady (ďalej len „Rokovací poriadok“) a Zásadami, spôsobmi a kritériami hodnotenia 

žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín (ďalej len „Zásady hodnotenia“). 

 

2. Rokovací poriadok je vnútorným predpisom Fondu a upravuje podrobnosti o činnosti 

odbornej rady. 

 
 

 

Článok 2 

Voľba členov odbornej rady 

 
1. Postup a organizáciu zvolania zhromaždenia organizácií národnostných menšín 

(ďalej len „Zhromaždenie organizácií“), postupy pri organizácii volieb kandidátov na 

členov odborných rád a podrobnosti o predkladaní návrhov organizácií národnostných 

menšín na voľbu a menovanie kandidátov za členov odborných rád upravuje vyhláška 

Ministerstva kultúry SR č. 163/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Vyhláška“). 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/138/
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2. Odborná rada má 5 členov. Vo Fonde sa podľa oblasti pôsobenia zriaďujú: 

 

a) Odborné rady kultúry bulharskej národnostnej menšiny, Odborné rady kultúry 

českej národnostnej menšiny, Odborné rady kultúry chorvátskej národnostnej 

menšiny, Odborné rady kultúry maďarskej národnostnej menšiny, Odborné 

rady kultúry moravskej národnostnej menšiny, Odborné rady kultúry nemeckej 

národnostnej menšiny, Odborné rady kultúry poľskej národnostnej menšiny, 

Odborné rady kultúry rómskej národnostnej menšiny, Odborné rady kultúry 

rusínskej národnostnej menšiny, Odborné rady kultúry ruskej národnostnej 

menšiny, Odborné rady kultúry srbskej národnostnej menšiny, Odborné rady 

kultúry ukrajinskej národnostnej menšiny a Odborné rady kultúry židovskej 

národnostnej menšiny, 

 

b) Odborná rada interkultúrneho dialógu a porozumenia. 

 
3. O funkciu člena Odbornej rady sa môžu uchádzať zástupcovia organizácií 

národnostných menšín (ďalej len „Organizácia“). Za Organizáciu príslušnej 

národnostnej menšiny sa považuje podľa Zákona o Fonde právnická osoba so sídlom 

na území Slovenskej republiky, ktorá preukázateľne pôsobí v oblastiach: 

 

a) zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt 

národnostných menšín; 

 

b) výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám; 

 

K platnej registrácii Organizácie podľa bodu 3 písm. a) a b) Rokovacieho poriadku sa 

v zmysle ust. § 7 ods. (8) Zákona o Fonde vyžaduje: 

1. pôsobenie Organizácie v danej oblasti v trvaní najmenej tri roky; 

2. riadne a včasné prihlásenie sa Organizácie na výzvu riaditeľa; Organizácia je 

povinná v prihláške uviesť, v ktorej z prioritných oblastí uvedených v Zákone 

o Fonde vykonáva svoju činnosť, ku ktorej národnostnej menšine patrí, takisto 

je Organizácia povinná uviesť, že potvrdzuje svoj záujem podieľať sa na výbere 

a voľbe kandidátov na členov Odborných rád. 

 

4. Riaditeľ zvolá Zhromaždenie organizácií, ktoré sa prihlásili na jeho výzvu, a to 

osobitne za každú národnostnú menšinu. Zhromaždenie zvolí kandidátov na členov 

Odborných rád, troch za každú z týchto prioritných oblastí: 

 

a) Kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum; 

 

b) literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť; 
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c) divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie. 

 
5. Nadpolovičnú väčšinu členov Odbornej rady podľa bodu 2 písm. a) vymenúva 

riaditeľ z kandidátov zvolených Zhromaždením organizácií príslušných 

národnostných menšín. Ostatných členov Odbornej rady podľa bodu 2 písm. a) a 

všetkých členov Odbornej rady podľa písm. b) vymenúva riaditeľ bez návrhu. 

 
6. Odborné rady podľa bodu 2 písm. a) sa zriaďujú tak, že pre každú prioritnú oblasť 

uvedenú v bode 4 sa zriadi jedna Odborná rada, ak Zhromaždenie organizácií 

nerozhodne inak. 

 
7. Zhromaždenie organizácií môže nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných 

rozhodnúť, že za príslušnú národnostnú menšinu sa zriadi len jedna odborná rada 

spoločná pre všetky prioritné oblasti. Zhromaždenie organizácií do jednej spoločnej 

odbornej rady zvolí troch kandidátov, jedného za každú z prioritných oblastí podľa 

bodu 4. Odborné rady zriadené pre každú prioritnú oblasť podľa bodu 4 pre príslušnú 

národnostnú menšinu tvoria koordinačnú radu. 

 
8. Člen Odbornej rady je v pracovnoprávnom vzťahu k Fondu. Na pracovnoprávny 

vzťah sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení 

neskorších predpisov 

 
9. Funkčné obdobie člena Odbornej rady je dva roky. Tá istá osoba môže byť 

vymenovaná za člena Odbornej rady aj opakovane. Funkčné obdobie člena Odbornej 

rady sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku mandátu člena Odbornej rady, na 

ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania. 

 
10. Členstvo v Odbornej rade je nezastupiteľné. 

 
11. Funkčné obdobie člena Odbornej rady sa skončí: 

 

a) uplynutím funkčného obdobia; 

 

b) odvolaním z funkcie; 

 

c) vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa 

funkcie riaditeľovi Fondu, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania 

sa funkcie; 

 

d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. 
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Článok 3 

Voľba predsedu Odbornej rady a koordinačnej rady 

 

1. O funkciu predsedu Odbornej rady môže uchádzať ktorýkoľvek člen Odbornej rady. 

O zvolení člena Odbornej rady za predsedu sa rozhoduje v tajnom hlasovaní. Na 

zvolenie predsedu sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov 

Odbornej rady. Na hlasovaní má každý člen jeden hlas. Ak sa o funkciu predsedu 

Odbornej rady uchádza viac kandidátov a ani jeden z nich v prvom kole voľby nezískal 

nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov Odbornej rady, vykoná sa ďalšie kolo 

voľby. 

 

2. V prípade Odbornej rady spoločnej pre všetky prioritné oblasti podľa článku 2 bodu 

7 sa zvolí len jeden predseda. 

 

3. Predseda zvolený podľa bodu 1 zvoláva a vedie rokovania Odbornej rady za príslušnú 

národnostnú menšinu. 

 

4. Odborné rady zriadené pre každú prioritnú oblasť podľa článku 2 bodu 4 pre 

príslušnú národnostnú menšinu tvoria koordinačnú radu. 

 

5. Rokovanie koordinačnej rady za príslušnú národnostnú menšinu vedie predseda 

koordinačnej rady zvolený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov koordinačnej 

rady. Voľba predsedu koordinačnej rady sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Na 

hlasovaní má každý člen jeden hlas. 

 
 

Článok 4  

Činnosť Odbornej rady 

 
1. Činnosť Odbornej rady, spôsob hodnotenia žiadostí a kritéria hodnotenia žiadostí k 

príslušnej výzve upravujú články 4 až 6 Zásad hodnotenia. 

 

2. Podľa ust. § 8 ods. (9) Zákona o Fonde z posudzovania žiadosti je vylúčený člen 

Odbornej rady, ktorý je žiadateľom, štatutárnym orgánom žiadateľa alebo členom 

štatutárneho orgánu žiadateľa. Z posudzovania žiadosti je vylúčený tiež člen Odbornej 

rady, ktorý je blízkou osobou žiadateľa, štatutárneho orgánu žiadateľa alebo člena 

štatutárneho orgánu žiadateľa1. 

 

3. Odborná rada je uznášaniaschopná, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých jej členov, pričom jedným z nich musí byť predseda Odbornej rady. 

Na prijatie rozhodnutia Odbornej rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 

všetkých prítomných členov odbornej rady. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas 

 
1 § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov. 
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predsedu, ak predseda nie je v konflikte záujmov, alebo sa nezdrží. V týchto 

prípadoch sa hlasovanie opakuje dovtedy, kým nie je prijaté rozhodnutie. Ak je 

predseda Odbornej rady na zasadnutí Odbornej rady neprítomný, poverí na výkon 

práv a povinností predsedu Odbornej rady, v súvislosti s vedením zasadnutia 

a výkonom hlasovacích práv, iného člena tejto Odbornej rady. Na platné poverenie sa 

vyžaduje doručenie poverenia kancelárii Fondu v listinnej alebo elektronickej 

podobe. 

 
4. Odborná rada vypočuje žiadateľa v prípade posudzovania žiadosti, podľa ktorej žiada 

žiadateľ dotáciu v sume vyššej ako 25 000, 00 Eur formou neverejného vypočutia. 

Odborné rady vypočujú žiadateľa v prípade posudzovania žiadosti, podľa ktorej žiada 

žiadateľ dotáciu v sume vyššej ako 40 000, 00 Eur formou verejného vypočutia. 

 

5. Odborná rada môže v odôvodnených prípadoch, v rámci posudzovania žiadostí o 

poskytnutie finančných prostriedkov Fondu, realizovať vypočutie žiadateľov aj v 

iných než vyššie uvedených prípadoch. 

 

6. V prípade, že sa žiadateľ alebo ním určený prezentujúci nedostaví na verejné alebo 

neverejné vypočutie, Odborná rada odporučí projekt žiadateľa nepodporiť. 

 

7. Kancelária Fondu na svojom webovom sídle verejne sprístupní výsledky hodnotenia 

každej žiadosti, ktorú žiadateľ predložil Fondu, a ktorá bola postúpená na hodnotenie 

Odbornej rade. Takisto zverejní bodové hodnotenie každého člena Odbornej rady a 

krátke odôvodnenie rozhodnutia Odbornej rady. 

 
Článok 5  

Hlasovanie mimo rokovania 

 
1. V neodkladných prípadoch môže predseda Odbornej rady požiadať členov Odbornej 

rady, aby o návrhu rozhodnutia rozhodli aj mimo rokovania Odbornej rady 

(rozhodnutie per rollam). 

 

2. Návrh na prijatie rozhodnutia mimo rokovania Odbornej rady predkladá predseda 

alebo ním poverený člen Odbornej rady (ďalej len „Predkladateľ“). Poverenie 

predsedu Odbornej rady je nevyhnutné doručiť členom Odbornej rady a kancelárii 

Fondu v listinnej alebo elektronickej podobe, najneskôr v deň predloženia návrhu 

Predkladateľom. Členovia Odbornej rady sú povinní predložiť Predkladateľovi 

písomné vyjadrenie k návrhu podľa predchádzajúcej vety v lehote určenej v takomto 

návrhu. Vyjadrenia k návrhu zasielajú členovia Odbornej rady Predkladateľovi 

návrhu a kancelárii Fondu v listinnej alebo elektronickej podobe. 

 

3. V prípade hlasovania členov Odbornej rady mimo rokovania (per rollam) sa za 

hlasujúcich prítomných členov považujú tí členovia Odbornej rady, ktorých 

vyjadrenie bolo doručené v lehote určenej Predkladateľom návrhu na prijatie 
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rozhodnutia mimo rokovania Odbornej rady. 

 

4. Súčasťou návrhu na prijatie rozhodnutia mimo rokovania Odbornej rady musí byť: 

 

a) písomné odôvodnenie navrhovaného rozhodnutia alebo podkladový materiál 

vzťahujúci sa k danej veci, potrebný pre jej posúdenie a pre prijatie rozhodnutia, 

 

b) písomné vyhotovenie návrhu rozhodnutia, ktoré sa v danej veci navrhuje prijať, 

 

c) stručné odôvodnenie tohto spôsobu rozhodovania. 

 

5. Písomné vyjadrenie člena Odbornej rady k návrhu na prijatie rozhodnutia mimo 

rokovania Odbornej rady musí byť jasné, zrozumiteľné a určité tak, aby z jazykového 

prejavu bolo možné nepochybne zistiť, či člen Odbornej rady hlasoval za predložený 

návrh, či hlasoval proti predloženému návrhu, alebo či sa zdržal hlasovania. Písomné 

vyjadrenie člena Odbornej rady musí byť v určenej lehote doručené Predkladateľovi 

osobne, elektronickou poštou alebo iným spôsobom doručenia umožňujúcim 

zachytenie obsahu vyjadrenia člena Odbornej rady a určenie člena Odbornej rady, 

ktorý vyjadrenie urobil. Vyjadrenie člena Odbornej rady, ktoré nebolo doručené v 

určenej lehote a určeným spôsobom, sa považuje za neplatné hlasovanie. 

 

6. O výsledkoch hlasovania mimo rokovania Odbornej rady (per rollam) vyhotoví 

kancelária Fondu písomný záznam z rozhodovania mimo rokovania Odbornej rady 

(per rollam) s uvedením návrhu rozhodnutia, počtu členov Odbornej rady, ktorí sa 

zúčastnili na hlasovaní, menovite členov Odbornej rady, ktorí hlasovali za návrh, ktorí 

hlasovali proti návrhu, ktorí sa zdržali hlasovania a počtu neplatných hlasov. 

Doručené vyjadrenia členov odbornej rady k návrhu sú neoddeliteľnou prílohou 

záznamu z rozhodovania. 

 
7. Záznam z rozhodovania mimo rokovania Odbornej rady zašle kancelária Fondu 

členom Odbornej rady do siedmych pracovných dní odo dňa určeného ako koniec 

lehoty na prijatie rozhodnutia mimo rokovania Odbornej rady. 

 

8. Rozhodnutie Odbornej rady mimo rokovania (per rollam) je prijaté, ak v stanovenej 

lehote k predloženému návrhu vyjadrila súhlasné stanovisko nadpolovičná väčšina 

všetkých členov Odbornej rady. 

 

9. Za deň prijatia rozhodnutia podľa tohto článku sa považuje posledný deň lehoty 

určenej na predloženie písomného vyjadrenia členov Odbornej rady k predloženému 

návrhu. 
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Článok 6  

Spoločné ustanovenia 

 

1. Na právne vzťahy neupravené týmto Rokovacím poriadkom sa použijú ustanovenia 

Zákona o Fonde, Vyhlášky a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

 

2. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia tohto Rokovacieho poriadku stanú neplatnými alebo 

neúčinnými, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť celého Rokovacieho poriadku. 

 

3. Zmeny a doplnenia Rokovacieho poriadku sa uskutočnia formou schválenia 

aktualizovaného znenia Rokovacieho poriadku Správnou radou ako zodpovedným 

orgánom Fondu. 

 

4. Platné a účinné znenie Rokovacieho poriadku vydáva a jeho zverejnenie zabezpečuje 

kancelária Fondu. 

 

5. Rokovací poriadok je prístupný verejnosti v mieste sídla Fondu a na webovom sídle 

Fondu. 

 

 

Článok 7  

Účinnosť 

 

Tento Rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Správnou 

radou. 

 

 

 

_______________________________________ 
Ján Lipinský 

predseda správnej rady 
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 


