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

národnostných menšín  

 

 

Dátum a hodina začatia hlasovania:        02.02.2018, o 12:00 hod. 

Dátum a hodina ukončenia hlasovania:  05.02.2018, o 12:00 hod. 

 

Počet členov správnej rady FPKNM, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 8 

Počet členov správnej rady FPKNM, ktorí sa nezúčastnili na hlasovaní: 7 

Návrh hlasovania: 

Hlasovanie o Metodickom usmernení č. 2/2018 „Podávanie žiadostí o poskytnutie finančných 

prostriedkov na podporu projektov zameraných na dve a viac národnostných menšín na základe výziev 

uverejnených v prvom štvrťroku 2018“ 

Návrh uznesenia:  

Metodické usmernenie č. 2/2018 „Podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu 

projektov zameraných na dve a viac národnostných menšín na základe výziev uverejnených v prvom 

štvrťroku 2018“, ktoré znie nasledovne: 

 

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zdôrazňuje, že podpora multikultúrnych 

a interetnických projektov je zámerom a obsahom Programu 4 Štruktúry podpornej činnosti fondu. 

V rámci Programu 1, Programu 2 a Programu 3 Štruktúry podpornej činnosti fondu môžu uchádzači 

podávať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu tých projektov, ktoré sú zamerané 

na jednu národnostnú menšinu. Ak je projekt zameraný na dve a viac národnostných menšín, uchádzač 

má podať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na takýto projekt v rámci Programu 4. 

S prihliadnutím na spoločenské poslanie fondu, ktorým je účinná podpora zachovania, vyjadrenia, 

ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, podpora výchovy a vzdelávania 

k právam osôb patriacich k národnostným menšinám, ako aj podpora interkultúrneho dialógu 

a porozumenia, a s cieľom zabezpečiť všetkým uchádzačom rovnaký prístup k možnosti požiadať 

o poskytnutie finančných prostriedkov, správna rada rozhodla, že žiadosti o čerpanie finančných 

prostriedkov doručené fondu na základe výziev uverejnených v prvom štvrťroku 2018, ktoré: 

• sa týkajú projektov zameraných na viac ako jednu národnostnú menšinu, avšak boli podané v rámci 

niektorého z Programov 1, 2 a 3, a zároveň 

• spĺňajú všetky ostatné požiadavky ustanovené zákonom a internými predpismi fondu na ich 

postúpenie odbornej rade, 

kancelária fondu zaradí do Programu 4 a postúpi na rozhodnutie odbornej rade interkultúrneho dialógu 

a porozumenia. O tomto postupe kancelária fondu uchádzača informuje. 

Správna rada zdôrazňuje, že vyššie uvedený postup sa bude uplatňovať iba pri výzvach uverejnených 

počas prvého štvrťroku 2018. Ak na základe výziev uverejnených po uplynutí prvého štvrťroka 2018 

uchádzač podá žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt, ktorý je zameraný na viac ako 

jednu národnostnú menšinu, v rámci iného Programu ako je Program 4, kancelária ho na tento 

nedostatok upozorní a vyzve ho na opravu žiadosti v zmysle § 17 ods. 8 a 9 zákona o fonde. 
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Uznesenie z 05.02.2018 k návrhu uznesenia: Správna rada FPKNM schvaľuje návrh uznesenia 

v predloženom znení a rozsahu. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia  správnej rady FPKNM 05.02.2018 

Za: (pp. Attila Lovász, Jozef Švolík, Ján Konček, Ján Lipinský, Peter Salner, Viktor Bandurčin, 

Christinka Tabakova, Hana Zelinová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

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 ................................. 

Predseda správnej rady FPKNM: Attila Lovász ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

- vyjadrenia členov správnej rady k návrhu uznesenia 


