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  národnostných menšín 
  Cukrová 14 
  811 08 Bratislava 
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Zápis z rokovania dozornej komisie  

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miesto konania: Fond na podporu kultúry národnostných menšín  

                                  Cukrová 14 

                                  811 08  Bratislava  

                                  5. poschodie – zasadačka  

 

Dátum a hodina začatia rokovania:          14.09.2018, o 09:00 hod. 
Dátum a hodina ukončenia rokovania:   14.09.2018, o 09:45 hod. 
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Zápis z rokovania dozornej komisie  

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

 

Miesto konania: Fond na podporu kultúry národnostných menšín  

                                  Cukrová 14 

                                  811 08  Bratislava  

                                  5. poschodie – zasadačka  

 

Dátum a hodina začatia rokovania:          14.09.2018, o 09:00 hod. 
Dátum a hodina ukončenia rokovania:   14.09.2018, o 09:45 hod. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Éva Hortai 

Ospravedlnení: Éva Hortai 

Neskorší príchod: - 

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“), tajomník dozornej komisie FPKNM; 

Program: 

1. Otvorenie rokovania dozornej komisie – privítanie;  

Schválenie/doplnenie/zmena programu rokovania dozornej komisie FPKNM; 

Schválenie overovateľa zápisnice; 

2. Asociácia rómskych NGO Košice z 28.08.2018 – oznámenie „o subvenčnom podvode 

a uvádzaní do omylu“, ktorého sa malo dopustiť občianske združenie Chartikáno, 

Dunajská Lužná 3/247, zastúpené predsedom Róbertom Rigóm. (Informácia riaditeľa 

FPKNM o predmetnom prípade); 

3. Informácia riaditeľa FPKNM 

a) o plnení odporúčaní z poslaneckého prieskumu vo FPKNM z 16.05.2018, 

b) o prijatých opatreniach schválených správnou radou FPKNM;  

4. Informácia riaditeľa FPKNM  

a) o vybavení žiadosti Srbsko – slovenského spolku SLOGA, Hurbanova 348/13, 

Turčianske Teplice, ktorý žiadal listom z 19.06.2018 o rekonštrukciu odbornej rady 

Srbskej národnostnej menšiny, 

b) o vybavení sťažnosti Srbsko – slovenského spolku SLOGA, Hurbanova 348/13, 

Turčianske Teplice, z 26.06.2018 číslo: 18-130-02265, predmetom ktorej je „postup 

zvolávania zhromaždenia organizácií Srbskej národnostnej menšiny a výber členov 

odbornej rady pre Srbskú národnostnú menšinu;   

5. Vyúčtovanie finančných prostriedkov FPKNM za 1. polrok 2018; 

6. Rôzne; 

7. Záver.   
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K bodu č. 1 

Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka dozornej komisie FPKNM, ktorá privítala prítomných 

členov dozornej komisie FPKNM, oznámila mená členov, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej 

neúčasti na rokovaní, zistila uznášaniaschopnosť dozornej komisie FPKNM, konštatovala, že 

dozorná komisia FPKNM je uznášaniaschopná, nakoľko z celkového počtu 5 členov sú prítomní 4 

členovia, nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej komisie FPKNM.  

Dozorná komisia FPKNM (ďalej len „DK FPKNM“) dostala pred zasadnutím dňa 30.08.2018 e-

mailovou poštou pozvánku na zasadnutie - návrh programu rokovania, spolu s písomnými 

materiálmi (doplnené podklady 13.9.2018 „Prehľad čerpania finančných prostriedkov za I. 

polrok“, zaslané e-mailom všetkým členom DK FPKNM) podľa jednotlivých bodov programu 

rokovania. Predsedníčka DK FPKNM vyzvala prítomných členov DK FPKNM, aby predniesli 

návrhy na zmenu a doplnenie programu. Z prítomných členov nikto neuplatnil svoje právo na 

zmenu a doplnenie návrhu programu. DK FPKNM navrhla spomedzi prítomných členov za 

overovateľa zápisu p. Radovana Majerského. 

 
Uznesenie č. 1 z 14.09.2018: DK FPKNM schvaľuje program rokovania, ktoré sa koná 

14.09.2018. 

Hlasovanie o programe rokovania z 14.09.2018 

Za: 4 (pp. Zlata Turčanová, Radovan Majerský, Ladislav Šándor, Igor Turuk) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 2 z 14.09.2018: DK FPKNM volí za overovateľa zápisu z rokovania 14.09.2018 p. 

Radovana Majerského. 

Hlasovanie o voľbe p. Radovana Majerského za overovateľa zápisu z rokovania dňa 14.09.2018 

Za: 4 (pp. Zlata Turčanová, Radovan Majerský, Igor Turuk, Ladislav Šándor) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 2 

Predsedníčka DK FPKNM podrobne informovala členov DK FPKNM o oznámení Asociácie 

rómskych NGO Košice, podpísané predsedom Mgr. Eugenom Vasiľom  „o subvenčnom podvode 

a uvádzaní do omylu“, ktorého sa malo dopustiť občianske združenie Chartikáno, Dunajská Lužná 

3/247, zastúpené predsedom Róbertom Rigóm (ďalej len „prijímateľ), resp. o výsledkoch 

preverenia (v príslušných informačných systémoch verejnej správy) skutočnosti uvedené 

v danom oznámení, ktoré bolo dňa 24. augusta 2018 doručené riaditeľovi FPKNM a na vedomie 

pani ministerky kultúry SR a predsedníčky DK FPKNM. Zároveň riaditeľ FPKNM informoval 

členov DK FPKNM, že prijímateľ pri podaní žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov dal 

písomné vyhlásenie, že spĺňa podmienky uvedené v § 16 ods. 2 písm. a), c) až j), resp., že po 

posúdení obsahu predmetného oznámenia, kancelária fondu dňa 28. augusta 2018 listom 

adresovanému ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny  p. Jánovi Richterovi, požiadala 
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o poskytnutie informácie, či vyššie uvedený prijímateľ dotácií má, resp. nemá vysporiadané 

vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúce roky.  

DK FPKNM pred zasadnutím vykonala šetrenie vo veci a zistila nasledovné skutočnosti: 

1. Dohoda o splátkach uzatvorená medzi veriteľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR SR“) v zastúpení Implementačná agentúra MPSVaR SR 

a dlžníkom občianskym združením Chartikáno, konajúci Róbert Rigó existuje – je 

zverejnená v CRZ č. zmluvy: 120160616001. 

- dátum zverejnenia: 06.07.2016, 

- dátum uzavretia: 16.06.2016, 

- dátum účinnosti: 07.07.2016. 

2. Notárska zápisnica N 357/2016, Nz 22164/2016, NCRls 222794/2016, spísaná na 

Notárskom úrade v Šamoríne 21.06.2016 notárkou JUDr. Dalmou Nürnbergerovou 

s predsedom o. z. Chartikáno p. Róbertom Rigóm o uznaní záväzku voči MPSVaR SR je 

pravá (overené v Notárskom centrálnom registri).  

3. 21.08.2018 boli poslané z FPKNM finančné prostriedky (18 tisíc ) na účet Chartikáno – t.j. 

v čase, keď o. z. Chartikáno bolo už dlžníkom – malo nevysporiadané finančné vzťahy so 

štátnym rozpočtom.  

4. DK FPKNM obdržala odpoveď z Implementačnej agentúry MPSVaR SR, o ktorú požiadala 

pani predsedníčka DK FPKNM, či o. z. Chartikáno je dlžníkom – má nevysporiadané 

finančné vzťahy so štátnym rozpočtom. Odpoveď bola, že ÁNO a ku dňu 5. septembra 

2018 (ku dňu zisťovania predsedníčkou DK FPKNM) meškal dlžník (o. z. Chartikáno) 

s piatimi (5) splátkami a 7. septembra 2018 bol obdržaný e-mail, že zaplatil štyri (4) 

splátky naraz a dlhuje ešte jednu, ale spláca zásadne až po výzve (mesačná splátka – 19,- 

eur).  

5. Záver: V čase podpisu zmluvy s FPKNM bolo občianske združenie Chartikáno dlžníkom 

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Implementačná agentúra 

MPSVaR, to znamená, malo nevysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom. 

Uznesenie č. 3 z 14.09.2018: 

V súlade s § 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných 

menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o fonde““) DK FPKNM 

navrhuje riaditeľovi FPKNM aby: 

1) Zrušil vydané rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov o. z. Chartikáno, 

poradové číslo rozhodnutia: 173, číslo žiadosti: 18-110-00653, názov projektu: 15. 

Európske Rómske kováčske sympózium.  

2) Odstúpil od zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-110-00653 zo 17.08.2018, 

ktorá nadobudla účinnosť 18.08.2018 uzatvorenej s o. z. Chartikáno, a to podľa čl. 5 ods. 

5.2 písm. c) podbod (i) a žiadal vrátiť celú dotáciu v sume 18.000 eur do 15 dní od 

doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy podľa čl. 4 ods. 4.4 zmluvy.  

3) Podal trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR o podozrení, že o. z. Chartikáno 

v zastúpení štatutárnym zástupcom Róbertom Rigóm spáchalo subvenčný podvod, keď 

a) v rozpore s § 16 ods. 2 písm. f) zákona o fonde predložil žiadosť o poskytnutie finančných 

prostriedkov, hoci nemal vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom; 

b) predložil nepravdivé čestné vyhlásenie, že finančné vzťahy so štátnym rozpočtom má 

vysporiadané, že bol a stále je dlžníkom MPSVaR SR – Implementačnej agentúre.  

4) Odporúča FPKNM, aby aktívne začal pracovať s verejnými registrami, ktoré sú dostupné 

a v ktorých môžu zamestnanci FPKNM zisťovať overovať – verifikovať údaje z čestných 
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vyhlásení (náhodne) ako aj získavať ďalšie potrebné údaje (anti – byrokratický zákon je 

účinný).  

 

Hlasovanie o schválení návrhu DK FPKNM pre riaditeľa FPKNM 

Za: 4 (pp. Zlata Turčanová, Radovan Majerský, Ladislav Šándor, Igor Turuk ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 3 

Riaditeľ FPKNM informoval členov dozornej komisie FPKNM o plnení odporúčaní z poslaneckého 

prieskumu vo FPKNM z 16.05.2018 a o plánovaných opatreniach. Z dôvodu čerpania pracovného 
voľna členov orgánov fondu, nebolo možné v priebehu obdobia júl a august 2018 zvolať 

zasadnutie správnej rady FPKNM (absentovala uznášaniaschopnosť) , z toho dôvodu zmeny 

uskutočnené vnútorných predpisoch podľa odporúčania poslaneckého prieskumu, resp. podľa 

novely zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 211/2018 Z. z.  budú správnej rade FPKNM 

predložené na schválenie v druhej polovici septembra 2018. Zároveň riaditeľ FPKNM informoval 

členov dozornej komisie o ďalších zmenách v dôsledku nadobudnutia účinnosti zákona č. 

177/2018 Z. z. zákon proti byrokracii.  

Uznesenie č. 4 z 14.09.2018: 

DK FPKNM berie na vedomie informácie riaditeľa FPKNM o plnení odporúčaní z poslaneckého 

prieskumu vo FPKNM z 16.05.2018 a o plánovaných opatreniach. Predsedníčka DK FPKNM 

požiadala riaditeľa FPKNM, aby pri prijímaní opatrení postupoval s najvyššou odbornou 

starostlivosťou, aby neboli porušené právne predpisy alebo iné vzťahy, ktoré upravujú vnútorné 

predpisy FPKNM.  

Hlasovanie o informáciách riaditeľa FPKNM o plnení odporúčaní z poslaneckého prieskumu vo 

FPKNM z 16.05.2018 a o prijatých opatreniach 

Za: 4 (pp. Zlata Turčanová, Radovan Majerský, Ladislav Šándor, Igor Turuk ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4 

Riaditeľ FPKNM informoval členov DK FPKNM o vybavení žiadosti Srbsko – slovenského spolku 

SLOGA, Hurbanova 348/13, Turčianske Teplice, ktorý žiadal listom z 19.06.2018 o rekonštrukciu 

odbornej rady Srbskej národnostnej menšiny, resp. o vybavení sťažnosti Srbsko – slovenského 

spolku SLOGA, Hurbanova 348/13, Turčianske Teplice, z 26.06.2018 číslo: 18-130-02265, 

predmetom ktorej je „postup zvolávania zhromaždenia organizácií Srbskej národnostnej menšiny 

a výber členov odbornej rady pre Srbskú národnostnú menšinu. Kancelária FPKNM dňa 

29.06.2018 zverejnila na svojom webovom sídle „Výzvu na registráciu organizácií srbskej 

národnostnej menšiny preukázateľne pôsobiace v oblastiach podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) zákona 
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o fonde najmenej tri roky za účelom voľby nových členov odbornej rady kultúry srbskej 

národnostnej menšiny za členov menovaných podľa § 7 ods. 7 zákona o fonde, ktorých funkcia 

zanikla pred uplynutím funkčného obdobia“. Následne kancelária FPKNM dňa 27.07.2018 poslala 

zaregistrovaným organizáciám pozvánku na volebné zhromaždenie spolu s výzvou na oznámenie 

delegáta zastupujúceho organizáciu na volebnom zhromaždení a výzvou na oznámenie kandidáta 

za člena odbornej rady za príslušnú prioritnú oblasť, v ktorej organizácia vykonáva svoju činnosť. 

Dňa 15.08.2018 sa uskutočnilo volebné zhromaždenie, na ktorom boli zvolení noví členovia 

odbornej rady, a 03.09.2018 odborná rada na svojom prvom zasadnutí si zvolila predsedu 

odbornej rady, ako aj člena správnej rady za kultúru srbskej národnostnej menšiny.  

Uznesenie č. 5 z 14.09.2018: 

DK FPKNM berie na vedomie informácie riaditeľa FPKNM o vybavení žiadosti Srbsko – 

slovenského spolku SLOGA, Hurbanova 348/13, Turčianske Teplice, ktorý žiadal listom 

z 19.06.2018 o rekonštrukciu odbornej rady Srbskej národnostnej menšiny, resp. o vybavení 

sťažnosti Srbsko – slovenského spolku SLOGA, Hurbanova 348/13, Turčianske Teplice, 

z 26.06.2018 číslo: 18-130-02265, predmetom ktorej je „postup zvolávania zhromaždenia 

organizácií Srbskej národnostnej menšiny a výber členov odbornej rady pre Srbskú národnostnú 

menšinu. 

Hlasovanie o informáciách riaditeľa FPKNM  

Za: 4 (pp. Zlata Turčanová, Radovan Majerský, Ladislav Šándor, Igor Turuk ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5 

Riaditeľ FPKNM poskytol dozornej komisie FPKNM  komplexnú informáciu o hospodárení za 1. 

polrok 2018, a predložil podrobný Prehľad čerpania prostriedkov za 1 polrok/2018 (viď. prílohu 

Prehľad čerpania prostriedkov fondu za 1 polrok/2018). 

Uznesenie č. 6 z 14.09.2018: 

Dozorná komisia FPKNM berie na vedomie komplexnú informáciu riaditeľa FPKNM 

o hospodárení – vyúčtovanie za 1. polrok 2018.  

Hlasovanie o informáciách riaditeľa FPKNM o hospodárení za 1. polrok 2018  

Za: 4 (pp. Zlata Turčanová, Radovan Majerský, Ladislav Šándor, Igor Turuk) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 6 

Rôzne:    

Riaditeľ FPKNM informoval členov DK FPKNM o poskytnutých finančných prostriedkov ku dňu 

13.09.2018 (viď. prílohu Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov ku dňu 13.09.2018). 
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Úloha pre FPKNM: 

DK FPKNM požiadala riaditeľa FPKNM o predloženie (v písomnej podobe) informácií 

o zamestnancoch FPKNM, o ich zaradení podľa Organizačného poriadku kancelárie Fondu na 

podporu kultúry národnostných menšín – schváleného správnou radou FPKNM zo dňa 

17.12.2017, resp. o predloženie mzdovej politiky. (informácie je potrebné v tlačenej podobe 

odovzdať osobne všetkým členom DK FPKNM). 

 

K bodu č. 7 

Záver: 

Dozorná komisia FPKNM sa predbežne dohodla, že nasledujúce zasadnutie sa uskutoční 30. 

novembra 2018 v priestoroch FPKNM na Cukrovej 14, 811 08 Bratislava. Keďže ďalšie otázky na 
prerokovanie vznesené neboli, predsedníčka dozornej komisie FPKNM poďakovala prítomným za 

účasť a rokovanie dozornej komisie FPKNM ukončila. Uznesenie a zápis zo zasadnutia dozornej 

komisie FPKNM sa zverejní na webovom sídle FPKNM. 

 

Zápis vyhotovil: Blažej Klúcsik v. r., vedúci kancelárie FPKNM  

Overovateľ : Radovan Majerský v. r., člen dozornej komisie FPKNM 

Predsedníčka dozornej komisie FPKNM:  Zlata Turčanová v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. prezenčná listina; 

2. prehľad čerpania prostriedkov za 1 polrok/2018; 

3. prehľad poskytnutých finančných prostriedkov ku dňu 13.09.2018. 


