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

(per rollam) 
 

O 
 

pozmeňovacom návrhu č. 2 k Štruktúre podpornej činnosti  
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2023 

 
Návrh rozhodnutia 

Správna rada schvaľuje pozmeňovací návrh k Štruktúre podpornej činnosti FPKNM na 

rok 2023, ktorým navrhuje v Štruktúre podpornej činnosti FPKNM na rok 2023: 

 

a) nahradiť na strane 56 v tabuľke Podmienky na poskytnutie podpory formou 

DOTÁCIE v kolónke Koniec realizácie projektu slovné spojenie „30. júna 2024“ 

slovným spojením „31. decembra 2023“. 

 

Odôvodnenie: 

Vzhľadom na nezámernú chybu, ktorá sa stala pri príprave textu Štruktúra podpornej 

činnosti FPKNM na rok 2023, je potrebné zmeniť text tak, aby bol v súlade s podmienkami 

nastavenými v tom istom podprograme na poskytnutie podpory formou ŠTIPENDIA; 

 

b) vypustiť text na str. 120 podtitul „Podpora prostredníctvom dotácie“. 

 

Odôvodnenie: 

Uvedený podtitul v časti OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA nie je presný, keďže v obidvoch 
tabuľkách v uvedenej časti ide o podporu prostredníctvom dotácie alebo štipendia, a ani 
nie je potrebný, pretože v oboch tabuľkách sú presne identifikované predmetné 
programy a podprogramy. 
 
c) vložiť do tabuľky začínajúcej na strane 122 do kolónky Oprávnení žiadatelia za text: 

„b) fyzická osoba – cudzinec, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a ktorý má na území 

Slovenskej republiky pobyt podľa osobitného predpisu“ odkaz v podobe poznámky 

pod čiarou č. 109 v znení: Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

Odôvodnenie: 

Spresnenie textu. Analogicky obsahuje tabuľka uvádzajúca Oprávnených žiadateľov 
odkazy na relevantné právne predpisy. 
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Predkladateľka: 

Dagmar Čerťanská, Fond na podporu kultúry národnostných menšín 

 

Celkový počet hlasujúcich:     13 

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

Doganová, Rastislav Fiľo, Denisa Havrľová, Valerij Hoč, Alena Jancurová, Marta Kákoni, 

Rastislav Uhlár, Andrej Werner, Jarmila Zaťková, Hana Zelinová  

Nehlasovali:       1 

Členky/ovia menovite: Jozef Klačka 

Počet hlasujúcich za návrh:    12 

Členky/ovia menovite: Anton Buday, Dagmar Čerťanská, Radostina Doganová, Rastislav 

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

Werner, Jarmila Zaťková, Hana Zelinová  

Počet hlasujúcich proti návrhu: 

Členky/ovia menovite:     0 

Počet hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

Členky/ovia menovite:  

Počet neplatných hlasov:     1 

Členky/ovia menovite: Ágota Antal 

 

Rozhodnutie 

 

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín schvaľuje 23. 
novembra 2022 pozmeňovací návrh č. 2 k Štruktúre podpornej činnosti  

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2023 
 

V Bratislave 18. januára 2023 

 
_____________   ________ 

Rastislav Uhlár 

predseda Správnej rady 

Fondu na podporu 

kultúry národnostných menších 


