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Zápisnica  

z rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

(ďalej len „rokovanie dozornej komisie “) 

 

Miesto konania:   Rokovanie formou online prostredníctvom aplikácie Microsoft 

TEAMS 

 

Dátum a hodina začatia rokovania:   12. 5. 2022 o 10.00 hod. 

Dátum a hodina ukončenia rokovania:  12. 5. 2022 o 10.30 hod. 

 

Prítomní:    4 

Neprítomní:     1 

Ospravedlnení:    1 

Neospravedlnení:    0 

Neskorší príchod:   0 

 

Prizvaní: Alena Kotvanová – riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

 

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 Návrhu rozpočtu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2022 

v nadväznosti na novelu zákona č. 138/2017 o Fonde na podporu kultúry národnostných 

menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

3. Záver 

 

K bodu č. 1 

 

Rokovanie otvorila Miriam Škvareninová – predsedníčka Dozornej komisie Fondu na podporu 

kultúry národnostných menšín (ďalej len „dozorná komisia“), ktorá privítala prítomných členov 

a členky dozornej komisie, zistila uznášaniaschopnosť Dozornej komisie, pričom konštatovala, že 

dozorná komisia je uznášaniaschopná, keďže z celkového počtu 5 členov sú prítomní/é 4 členovia 

a členky.  
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Predsedníčka dozornej komisie poďakovala členom a členkám dozornej komisie za ústretovosť 

a súhlas so skrátením lehoty na zvolanie rokovania dozornej komisie vzhľadom na časovú tieseň 

a neveľký rozsah materiálu. 

Predsedníčka dozornej komisie vyzvala prítomných členov a členky dozornej komisie k voľbe 

overovateľa zápisu. 

Uznesenie č. 1 z 12. 5. 2022 k bodu 1.1.: Dozorná komisia volí za overovateľa zápisu 

z rokovania, ktoré sa koná dňa 12. 5. 2022, pána Dalibora Maťka. 

Hlasovanie z 12. 5. 2022 o pánovi Daliborovi Maťkovi ako o overovateľovi zápisu z rokovania 

Dozornej komisie 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Následne vyzvala predsedníčka Dozornej komisie prítomných členov a členky dozornej komisie, 

aby vyjadrili svoje pripomienky k návrhu programu, resp. v prípade záujmu ho doplnili. Prítomní 

členovia a členky dozornej komisie nevzniesli pripomienky alebo návrhy k návrhu programu.  

Uznesenie č. 2 z 12. 5. 2022 k bodu 1.2.: Dozorná komisia schvaľuje program rokovania, ktoré 

sa koná 12. 5. 2022.  

Hlasovanie z 12. 5. 2022 o programe rokovania dozornej komisie  

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 2 

Predsedníčka dozornej komisie informovala, že novelou zákona č. 138/2017 o Fonde na podporu 

kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa s účinnosťou od 15. 

apríla 2022 zvýšil príspevok Ministerstva kultúry SR do fondu z 8 000 000 Eur na 8 300 000 Eur, 

ako aj percento, ktoré je fond oprávnený použiť na vlastnú prevádzku, a to z 5 % na 6 %.  

Z prechodných ustanovení k úpravám účinným od 15. apríla 2022 vyplýva, že rozdiel medzi 

minimálnou výškou príspevku v roku 2022 v znení účinnom od 15. apríla 2022 a minimálnou 

výškou príspevku v znení účinnom do 14. apríla 2022 má ministerstvo kultúry bezhotovostne 

odviesť na účet fondu do 15. mája 2022.  

V tejto súvislosti sa v súčasnosti pripravuje na podpis dodatok k Zmluve č. MK-76/2021/M o 

poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu na rok 2022 uzatvorenej podľa § 21 ods. 1 zákona č. 

138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 Rozpočet Fondu na 

podporu kultúry národnostných menšín na rok 2022.  
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V súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zák. č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných 

menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov dozorná komisia vyjadruje stanovisko k návrhu 

rozpočtu Fondu. Predmetný materiál bol doručený členom a členkám dozornej komisie spolu 

s pozvánkou na rokovanie spolu s návrhom uznesenia v znení: 

Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín vyjadruje súhlasné stanovisko s 

Návrhom rozpočtu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2022. 

Následne predsedníčka dozornej komisie dala hlasovať o uznesení č. 3 v uvedenom znení: 

 

Uznesenie č. 3 z 12. 5. 2022 k bodu 2: Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín vyjadruje súhlasné stanovisko s Návrhom rozpočtu Fondu na podporu 

kultúry národnostných menšín na rok 2022. 

 

Hlasovanie z 12. 5 2022 o súhlasnom stanovisku k Návrhu rozpočtu Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín na rok 2022  

Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

Záver 

Predsedníčka dozornej komisie poďakovala prítomným členom a členkám Dozornej komisie za 

účasť a rokovanie ukončila. Zápisnica spolu s uzneseniami Dozornej komisie sa archivujú v sídle 

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. 

 

Zápis vyhotovila:        Alena Kotvanová  ______________________________ 

 

Zápis overila:   Dalibor Maťko   ______________________________ 

     

V Bratislave 12. 5. 2022 

 

 

Prílohy:   

1. Návrh rozpočtu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2022 


