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Záznam o rozhodovaní Správnej rady  
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín mimo zasadnutia  

(per rollam) 
 

o 
 

Výročnej správe a účtovnej závierke Fondu na podporu kultúry národnostných 
menšín za rok 2021 overenej audítorom 

 
Návrh rozhodnutia 

Správna rada schvaľuje Výročnú správu a účtovnú závierku Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín za rok 2021 overenú audítorom 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, podľa ktorého Správna rada FPKNM schvaľuje na 
návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie výročnú správu fondu a 
účtovnú závierku fondu overenú audítorom. 

 

Predkladateľ: 
- Alena Kotvanová, riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín; 
- Miriam Škvareninová, predsedníčka Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín. 
 
Odôvodnenie 

V súlade s ust. § 20 ods. 9 zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry 
národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v FPKNM vedie 
účtovníctvo podľa osobitného predpisu. Účtovná závierka a výročná správa musia byť 
overené audítorom a po schválení správnou radou musia byť zverejnené najneskôr do 
konca štvrtého mesiaca nasledujúceho účtovného roka. Účtovnú závierku, výročnú 
správu a správu audítora ukladá fond do verejnej časti registra účtovných závierok 
najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po skončení účtovného obdobia, za 
ktoré sa účtovná závierka zostavuje. Fond predkladá výročnú správu do 15 dní po 
schválení správnou radou aj príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. 
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 správna rada 
schvaľuje na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie výročnú správu 
fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom. 

 Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín prerokovala 

Výročnú správu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2021 a 

účtovnú závierku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2021 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 Uznesením č. 3 z 

rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín z 29. 

marca 2022 odporúča Správnej rade Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 
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schváliť predkladanú Výročnú správu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

za rok 2021 a účtovnú závierku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 

2021. Výročná správa a účtovná závierka bola overená nezávislým audítorom: Ing. 

Martin Johanes, licencia UDVA č. 1128 ‒ Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2021 z 31. januára 2022 a 

Dodatok správy nezávislého audítora k Výročnej správe Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín za rok 2021 zo 17. marca 2022. 

 

 

Celkový počet hlasujúcich:     12 

Členky/ovia menovite: Ágota Antal, Anton Buday, Dagmar Čerťanská, Rastislav Fiľo, 

Denisa Havrľová, Valerij Hoč, Alena Jancurová, Kákoni Marta, Rastislav Uhlár, Andrej 

Werner, Jarmila Zaťková, Hana Zelinová  

Nehlasovali:       3 

Členky/ovia menovite: Radostina Doganová, Jozef Klačka, Snežana Jović-Werner 

Počet hlasujúcich za návrh:    11 

Členky/ovia menovite: Ágota Antal, Anton Buday, Dagmar Čerťanská, Rastislav Fiľo, 

Denisa Havrľová, Valerij Hoč, Alena Jancurová, Kákoni Marta, Rastislav Uhlár, Jarmila 

Zaťková, Hana Zelinová  

Počet hlasujúcich proti návrhu: 

Členky/ovia menovite:     0 

Počet hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania: 1 

Členky/ovia menovite: Andrej Werner  

Počet neplatných hlasov:     0 

Členky/ovia menovite:  

 

Príloha: Výročná správa a účtovná závierka Fondu na podporu kultúry národnostných 

menšín za rok 2021 overenej audítorom  
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Rozhodnutie 

 

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín schvaľuje                          
8. apríla 2022 Výročnú správu a účtovnú závierku Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín za rok 2021 overenú audítorom. 
 

 

 

V Bratislave 8. apríla 2022 

 
 
 

_____________   ________ 

Rastislav Uhlár 

predseda Správnej rady 

Fondu na podporu 

kultúry národnostných menších 

 


