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Zápis z hlasovania mimo rokovania (per rollam) správnej rady Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín  

 

 

Dátum a hodina začatia hlasovania:        21.12.2017, o 12:00 hod. 

Dátum a hodina ukončenia hlasovania:  28.12.2017, o 12:00 hod. 

 

Počet členov správnej rady FPKNM, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 11 

Počet členov správnej rady FPKNM, ktorí sa nezúčastnili na hlasovaní: 4 

Návrh hlasovania: 

1. Hlasovanie o zmene Zásad poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín zo dňa 7.12.2017 v časti Čl. 7 ods. 9, kde sa slová „10 dní“ menia na 

„15 kalendárnych dní“. 

2. Hlasovanie o doplnení Zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných 

prostriedkov z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zo dňa 7.12.2017 v časti Čl. 5 

ods. 4, 5, 6 nasledovne: v časti „viac ako 40 % z maximálneho možného počtu bodov“ sa mení 

a dopĺňa nasledovne „viac ako 40 % z maximálneho možného počtu bodov (v prípade žiadosti 

zameranej na edičnú činnosť periodickej alebo neperiodickej tlače viac ako 50 % 

z maximálneho možného počtu bodov)“. 

Návrh uznesenia:  

1. Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu kultúry národnostných 

menšín v časti Čl. 7 Vyúčtovanie finančných prostriedkov ods. 9 sa mení a dopĺňa takto: 

 

„Ak kancelária pri overovaní zistí také porušenie podmienok uvedených v zmluve, ktoré 

zakladá povinnosť prijímateľa vrátiť poskytnuté finančné prostriedky alebo ich časť, 

neodkladne vyzve prijímateľa, aby v lehote do 15 kalendárnych dní odviedol poskytnuté 

finančné prostriedky na účet fondu. Ak prijímateľ v stanovenej lehote výzvu neuposlúchne, 

alebo odvedie na účet fondu neúplnú sumu, postupuje fond ďalej v zmysle zmluvy.“ 

 

2. Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu 

na podporu kultúry národnostných menšín v časti Čl. 5 Spôsob hodnotenia žiadostí ods. 4, 5, 

6 sa mení a dopĺňa takto: 

 

V ods. 4 štvrtá a piata veta znejú: 

„Pridelené body hodnotiteľov sa spočítavajú a spriemerujú, pričom na odporúčanie o poskytnutí 

finančných prostriedkov z fondu musí žiadosť v hodnotení získať od všetkých hodnotiteľov 

spolu viac ako 40 % z maximálneho možného počtu bodov (v prípade žiadosti zameranej na 

edičnú činnosť periodickej alebo neperiodickej tlače viac ako 50 % z maximálneho možného 

počtu bodov). V prípade, že žiadosť získa menej ako 40 % z maximálneho možného počtu 

bodov (v prípade žiadosti zameranej na edičnú činnosť periodickej alebo neperiodickej tlače 

menej ako 50 % z maximálneho možného počtu bodov), odborná rada je povinná svoje 

rozhodnutie krátko písomne zdôvodniť.“ 

 

V ods. 5 sa na konci pripája táto veta: 

„V prípade žiadosti zameranej na edičnú činnosť periodickej alebo neperiodickej tlače viac ako 

50 % z maximálneho možného počtu bodov.“ 
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V ods. 6 piata veta znie: 

„Ak sa odborná rada rozhodne, že neodporúči podporu pre projekt, ktorý získal viac ako 40 % 

z maximálneho počtu bodov (v prípade žiadosti zameranej na edičnú činnosť periodickej alebo 

neperiodickej tlače viac ako 50 % z maximálneho možného počtu bodov), je povinná túto 

skutočnosť krátko písomne zdôvodniť.“ 

 

Uznesenie z 28.12.2017 k bodu 1 návrhu uznesenia: Správna rada FPKNM schvaľuje návrh uznesenia 

v predloženom znení a rozsahu. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia  správnej rady FPKNM 28.12.2017 

Za: 10 (pp. Viktor Bandurčin, Attila Lovász, Rastislav Fiľo, Jozef Švolík, Ján Lipinský, Alojz Kaššák, 

Peter Salner, Christinka Tabaková, Dagmar Čerťanská, Hana Zelinová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (p. Ján Konček) 

Počet neplatných hlasov: 0 

Uznesenie z 28.12.2017 k bodu 2 návrhu uznesenia: Správna rada FPKNM schvaľuje návrh uznesenia 

v predloženom znení a rozsahu. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia správnej rady FPKNM dňa 28.12.2017 

Za: 9 (pp. Attila Lovász, Rastislav Fiľo, Jozef Švolík, Ján Lipinský, Alojz Kaššák, Peter Salner, Ján 

Konček, Dagmar Čerťanská, Hana Zelinová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 (pp. Viktor Bandurčin, Christinka Tabaková ) 

Počet neplatných hlasov: 0 

Uznesenie a zápis z hlasovania mimo rokovania (per rollam) správnej rady Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín sa zverejní na webovom sídle FPKNM. 

 

Zápis vyhotovil: Blažej Klúcsik – vedúci kancelárie FPKNM 

Predseda správnej rady FPKNM: Attila Lovász  

Prílohy: 

- vyjadrenia členov správnej rady k návrhu uznesenia 


