Zápis z 5. zasadnutia správnej rady
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Miesto konania: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Cukrová 14
811 08 Bratislava
Dátum a hodina začatia rokovania:
Dátum a hodina ukončenia rokovania:

4.05.2018, o 11:00 hod.
4.05.2018, o 13:30 hod.

Prítomní: Dagmar Čerťanská, Rastislav Fiľo, Viktor Bandurčin, Alojz Kaššák, Ján Konček,
Ján Lipinský, Attila Lovász, Peter Salner, Jozef Švolík, Christinka Tabaková, Oľga Dašková, Hana
Zelinová, Norbert Molnár, Blažej Klúcsik.
Neprítomní: Stane Ribič, Jozef Klačka, Jarmila Zaťková.
Ospravedlnení: detto
Neospravedlnení: Prizvaní:
Norbert Molnár - riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „riaditeľ
FPKNM“)
Blažej Klúcsik - vedúci kancelárie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len
„vedúci kancelárie FPKNM“)
Otvorenie zasadnutia - privítanie
Program:
1. Schválenie/doplnenie/zmena programu rokovania správnej rady FPKNM;
2. Schválenie overovateľa zápisu;
3. Prerokovanie postoja Správnej rady FPKNM k vzniknutej situácii v odbornej rade B pre
rómsku národnostnú menšinu;
4. Rôzne;
5. Záver;
Zasadnutie otvoril predseda správnej rady FPKNM, ktorý privítal prítomných členov správnej
rady FPKNM, oznámil mená členov, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí,
zistil uznášaniaschopnosť správnej rady FPKNM, konštatoval, že správna rada FPKNM je
uznášaniaschopná, nakoľko z celkového počtu 15 členov sú prítomní 12-ti členovia, teda
nadpolovičná väčšina všetkých členov správnej rady FPKNM.

K bodu č. 1
Správna rada FPKNM dostala pred zasadnutím dňa 2.5.2018 e-mailovou poštou pozvánku na
zasadnutie - návrh programu rokovania. Predseda správnej rady FPKNM vyzval prítomných
členov správnej rady FPKNM, aby predniesli návrhy na zmenu a doplnenie programu. Člen
správnej rady FPKNM p. Jozef Švolík vychádzajúc z medializovaných informácii navrhol doplnenie
programu v bode 3, aby správna rada FPKNM zaujala stanovisko k vzniknutej situácii aj pri
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odbornej rade kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť A, ako aj pri ďalších
troch menšinách spomenutých médiami.
Uznesenie zo 4.05.2018 k bodu 1
Správna rada FPKNM schvaľuje doplnený program rokovania.
Hlasovanie o programe rokovania
Za: 12 (pp. Dagmar Čerťanská, Rastislav Fiľo, Viktor Bandurčin, Alojz Kaššák, Ján Konček,
Ján Lipinský, Attila Lovász, Peter Salner, Jozef Švolík, Christinka Tabaková, Oľga Dašková, Hana
Zelinová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Správna rada FPKNM navrhla za overovateľa zápisu z rokovania p. Dagmar Čerťanskú.
Uznesenie z 4.05.2018 k bodu 2
Správna rada FPKNM schvaľuje za overovateľa zápisu z rokovania p. Dagmar Čerťanskú.
Hlasovanie o overovateľovi zápisu
Za: 11 (pp. Rastislav Fiľo, Viktor Bandurčin, Alojz Kaššák, Ján Konček, Ján Lipinský, Attila Lovász,
Peter Salner, Jozef Švolík, Christinka Tabaková, Oľga Dašková, Hana Zelinová)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (p. Dagmar Čerťanská)

K bodu č. 3
Predseda správnej rady FPKNM pred prerokovaním postoja správnej rady FPKNM k vzniknutej
situácii v odborných radách, oboznámil členov postavením orgánu správnej rady FPKNM, jej
právomocami, že správna rada FPKNM je odporúčacím orgánom fondu.
Informoval členov o tlačových správach v súvislosti s prerozdeľovaním finančných prostriedkov
fondom, zároveň zaujal svoje stanovisko, resp. názor k vzniknutej situácii. Konštatoval, že zákon
pri posudzovaní žiadostí nebol porušený, zároveň uviedol, že zadefinovanie priorít podpory na
príslušný kalendárny rok je plne v kompetencii predstaviteľov príslušnej národnostnej menšiny.
Riaditeľ FPKNM oznámil členom správnej rady FPKNM, že členka odbornej rady kultúry rómskej
národnostnej menšiny p. Marta Richterová avizovala svoje odstúpenie a zároveň sa vzdá aj
priznaných finančných prostriedkov.
Pán J. Švolík člen správnej rady FPKNM navrhol, aby predstaviteľ rómskej národnostnej menšiny
p. J. Konček, sa vecne vyjadril k vzniknutej situácii a navrhol spôsob riešenia.
Pán J. Konček ktorý je členom správnej rady FPKNM a predsedom koordinačnej rady kultúry
rómskej národnostnej menšiny, navrhol pozastavenie rozhodovacieho procesu o projektoch
hodnotených odbornými radami rómskej národnostnej menšiny. Informoval členov správnej rady
FPKNM, že na zasadnutí koordinačnej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny, ktoré sa
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uskutočnilo 12.12.2017, inicioval nastavenie pravidiel pri prerozdeľovaní finančných
prostriedkov, zároveň uviedol, že komunikuje s občianskymi združeniami, oslovil aj členov
Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Úradu splnomocnenca vlády SR pre
národnostné menšiny, aby spoločne vypracovali pravidlá pri prerozdeľovaní finančných
prostriedkov. Nastavenie pravidiel bude predmetom rokovania koordinačnej rady kultúry
rómskej národnostnej menšiny, ktoré sa uskutoční 8.5.2018.
K tlačovým správam v súvislosti s prerozdeľovaním finančných prostriedkov fondom sa vyjadrili
aj členovia správnej rady FPKNM, ktorí sú predstaviteľmi národnostných menšín s nižším počtom
príslušníkov (spomínaných v medializovaných informáciách). Svoje stanoviská doručia kancelárii
FPKNM aj v písomnej podobe.
Poznámka: p. A. Kaššák člen správnej rady FPKNM a predstaviteľ moravskej národnostnej
menšiny o 12:40 hod. oznámil predsedovi, že z osobných dôvodov sa nemôže zúčastniť ďalšej
časti zasadnutia.
Uznesenie z 4.05.2018 k bodu 3
Správna rada FPKNM prerokovala medializované informácie v súvislosti s rozhodnutiami
odborných rád FPKNM.
Po oboznámení sa s rozhodnutiami niektorých odborných rád Správna rada dospela k záveru, že
pri národnostných menšinách s nižším počtom príslušníkov (spomínaných v medializovaných
informáciách) nie je dôvod, aby boli projekty znovu prehodnocované.
Zástupca rómskej národnostnej menšiny J. Konček, ktorý je členom správnej rady FPKNM a
predsedom rómskej koordinačnej rady, navrhol pozastavenie rozhodovacieho procesu
o projektoch hodnotených odbornými radami rómskej národnostnej menšiny. Zároveň iniciuje
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.
V tejto súvislosti Správna rada FPKNM navrhuje zvážiť možnosť rekonštrukcie odborných rad pre
rómsku národnostnú menšinu, aby bolo možné znovu prehodnotiť žiadosti. Pred rozhodnutím
odporúča riaditeľovi fondu vyžiadať si stanovisko dozornej komisie FPKNM.

Hlasovanie o schválení stanoviska správnej rady FPKNM k medializovaným informáciám
v súvislosti s rozhodnutiami odborných rád FPKNM
Za: 11 (pp. Rastislav Fiľo, Viktor Bandurčin, Ján Konček, Ján Lipinský, Attila Lovász, Peter Salner,
Jozef Švolík, Christinka Tabaková, Oľga Dašková, Hana Zelinová, Dagmar Čerťanská)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Rôzne
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Riaditeľ FPKNM informoval členov správnej rady FPKNM o pripravovanej zmene ZÁSAD
POSKYTOVANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV z Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín.
Úlohy pre kanceláriu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín:
Kancelária FPKNM pošle k naštudovaniu ZÁSADY POSKYTOVANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (v texte musia byť zmeny vyznačené farebne)
elektronicky všetkým členom správnej rady FPKNM.

K bodu č. 5
Záver:
Správna rada FPKNM sa predbežne dohodla, že nasledujúce zasadnutie sa uskutoční podľa
potreby v priestoroch Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na Cukrovej 14, 811 08
Bratislava. Keďže ďalšie otázky na prerokovanie vznesené neboli, predseda správnej rady FPKNM
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie správnej rady FPKNM ukončil. Uznesenie a zápis zo
zasadnutia správnej rady FPKNM sa zverejní na webovom sídle FPKNM.

Zápis vyhotovil: Blažej Klúcsik

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

Overovateľ : Dagmar Čerťanská – členka správnej rady FPKNM

Predseda správnej rady: Attila Lovász

Príloha č. 1:

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

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

prezenčná listina
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