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Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

Zápisnica 
z rokovania dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

(ďalej len „rokovanie Dozornej komisie “) 

Miesto konania:    Fond na podporu kultúry národnostných menšín 
     Cukrová 14 
     811 08 Bratislava 
     č. d.: 524/7 – zasadacia miestnosť 
 
Dátum a hodina začatia rokovania:   26. 07. 2019 o 9.00 hod. 
Dátum a hodina ukončenia rokovania:  26. 07. 2019 o 10.00 hod. 
 

Členovia 

Prítomní: 3- JUDr. Denisa Šípová, Ing. Ladislav Šándor, JUDr. Éva Hortai, 
Neprítomní:  2-Ing. Radovan Majerský, JUDr. Igor Turuk, LL.M., MBA  
Ospravedlnení:  2-Ing. Radovan Majerský, JUDr. Igor Turuk, LL.M., MBA 
Neospravedlnení:            0 
Neskorší príchod:           0 
 

Prizvaní:          Mgr. Norbert Molnár – riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 
  JUDr. Martina Kráľová – samostatný odborný referent 
Program:  
  
1.  Otvorenie rokovania Dozornej komisie. 
1.1 Zvolenie overovateľa zápisu z rokovania Dozornej komisie. 
1.2    Schválenie/doplnenie/zmena programu rokovania Dozornej komisie. 
2.  Prerokovanie hospodárenia Fondu s finančnými prostriedkami za prvý polrok 

 kalendárneho roka 2019. 

3.  Rôzne. 

4.  Záver. 

 
K bodu č. 1 
 
Rokovanie Dozornej komisie otvorila JUDr. Denisa Šípová – predsedníčka Dozornej komisie 

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „Dozorná komisia“), ktorá privítala 

prítomných členov Dozornej komisie, zistila uznášaniaschopnosť Dozornej komisie, pričom 

konštatovala, že Dozorná komisia je uznášaniaschopná, nakoľko z celkového počtu 5 členov sú 

prítomní 3 členovia, teda nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.  

Predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípová vyzvala prítomných členov Dozornej 

komisie k voľbe overovateľa zápisu a následne požiadala členov Dozornej komisie, aby hlasovali 

o preloženom návrhu. 

Uznesenie č. 1 z 26. 07. 2019 k bodu 1: Dozorná komisia volí za overovateľku zápisnice 

z rokovania Dozornej komisie, konanej dňa 26. 07. 2019, JUDr. Évu Hortai. 
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Hlasovanie o voľbe JUDr. Évy Hortai za overovateľku zápisnice z rokovania Dozornej komisie 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípová konštatovala, že návrh na uznesenie bol 

schválený hlasmi všetkých prítomných členov Dozornej komisie, a to JUDr. Denisou Šípovou, Ing. 

Ladislavom Šándorom a JUDr. Évou Hortai.  

Následne vyzvala predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípová ostatných členov 

Dozornej komisie, aby predložili svoje prípadné pripomienky k návrhu programu, resp. 

v prípade záujmu ho doplnili.  

Zo strany  prítomných členov Dozornej komisie nebol predložený žiadny návrh na doplnenie 

alebo na zmenu programu rokovania.  

Uznesenie č. 2 z 26. 07. 2019 k bodu 1:  Dozorná komisia schvaľuje program rokovania, ktoré 

sa koná dňa 26. 07. 2019. 

Hlasovanie o programe rokovania Dozornej komisie  

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípová konštatovala, že návrh na uznesenie bol 

schválený hlasmi všetkých prítomných členov Dozornej komisie, a to JUDr. Denisou Šípovou, Ing. 

Ladislavom Šándorom a JUDr. Évou Hortai.  

K bodu č. 2 

Riaditeľ fondu Mgr. Norbert Molnár stručne zhrnul informácie o hospodárení Fondu 

s finančnými prostriedkami za prvý polrok kalendárneho roka 2019. 

Prílohy:                  Tabuľka hospodárenia Fondu s finančnými prostriedkami za I a II kvartál roku 2019 
  

Následne požiadal o slovo člen Dozornej komisie Ing. Ladislav Šándor, ktorý uviedol niekoľko 

poznámok resp. návrhov k formálnej stránke vypracovania excel tabuľky obsahujúcej informácie 

ohľadom hospodárenia Fondu s finančnými prostriedkami. Člen Dozornej komisie Ing. Ladislav 

Šándor zdôraznil, že do prehľadu finančného hospodárenia Fondu je vhodné zaradiť údaje 

o čerpaní schváleného rozpočtu – v % (percentuálne vyjadrenie pomerného čerpania financií vo 

vzťahu k schválenému návrhu rozpočtu). Záverom člen Dozornej komisie Ing. Ladislav Šándor 

poukázal na nedostatky v názvosloví, konkrétne si vyžiadal úpravu označenia kvartálov 

z terajšieho  II. kvartál na slovné označenie prvý polrok kalendárneho roka, prípadne I. a II 

kvartál roka 2019, s čím vyjadrili súhlas aj ostatní prítomní členovia Dozornej komisie a zároveň 

navrhol dbať na správne označenie aj pri budúcom vyhotovení prehľadu. 

K rozprave o úpravách prehľadu finančného hospodárenia Fondu sa vyjadrila aj členka Dozornej 

komisie JUDr. Éva Hortai, ktorá navrhla vytvorenie zoznamu používaných skratiek k finančnému 

prehľadu hospodárenia Fondu, s čím súhlasili aj ostatní členovia Dozornej komisie, pričom sa 

zhodli, že vytvorenie zoznamu používaných skratiek bude viesť k jednoznačnosti, určitosti 

a prehľadnosti týchto finančných prehľadov hospodárenia Fondu.  
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Následne členovia Dozornej komisie poukázali na nižšie čerpanie finančných prostriedkov č. 

ekonomickej klasifikácie 610, čo riaditeľ Fondu Mgr. Norbert Molnár odôvodnil rezervou pre 

plánované prijímanie nových zamestnancov Fondu v druhom polroku kalendárneho roka 2019. 

Uznesenie č. 3 z 26. 07. 2019 k bodu 2: Dozorná komisia berie na vedomie Informáciu o 

hospodárení Fondu s finančnými prostriedkami za prvý polrok kalendárneho roka 2019. 

Hlasovanie o prerokovaní bodu č. 2 programu rokovania  

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

K bodu č. 3 
 
Prítomní členovia Dozornej komisie v bode Rôzne prerokovali podpornú činnosť Fondu 
a riaditeľovi Fondu Mgr. Norbertovi Molnárovi položili k zodpovedaniu otázky ohľadom počtu 
podaných a podporených žiadostí, k čomu riaditeľ Fondu Mgr. Norbert Molnár podal 
objasňujúce stanovisko. Zároveň prítomní členovia Dozornej komisie požiadali riaditeľa Fondu 
Mgr. Norberta Molnára o predloženie správy, z ktorej vyplýva stav podpornej činnosti Fondu, 
a to vždy aktuálne ku dňu zasadnutia Dozornej komisie. 
 
Uznesenie č. 4 z 26. 07. 2019 k bodu 3: Dozorná komisia berie na vedomie Informáciu 
o podpornej činnosti Fondu a žiada riaditeľa Fondu o pravidelné predkladanie správy 
o podpornej činnosti Fondu na každé zasadnutie Dozornej komisie. 
 
Hlasovanie o prerokovaní bodu č. 3 programu rokovania  

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Záver 
 
Predsedníčka Dozornej komisie JUDr. Denisa Šípová konštatovala, že program rokovania bol 
vyčerpaný a ďalšie otázky resp. návrhy, o ktorých by bolo potrebné hlasovať predložené neboli, 
poďakovala sa prítomným členom Dozornej komisie za účasť a rokovanie ukončila. Zápisnica 
spolu s uzneseniami Dozornej komisie sa archivujú v sídle Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín. 
 
Zápis vyhotovil:       JUDr. Martina Kráľová       _____________________________ 
 
Zápis overil:  JUDr. Éva Hortai    _____________________________ 

     

Prílohy:   1.  Prezenčná listina 
      2.  Pozvánka na rokovanie Dozornej komisie 
                    3.    Tabuľka hospodárenia Fondu s finančnými prostriedkami za I a II kvartál roku 2019 


