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Zápisnica  

z rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

(ďalej len „rokovanie dozornej komisie “) 

 

Miesto konania:  miestnosť č. 524/7 Fondu na podporu kultúry národnostných 

menšín Cukrová 14, 811 08 Bratislava 

 

Dátum a hodina začatia rokovania:   17. 6. 2022 o 11.00 hod. 

Dátum a hodina ukončenia rokovania:  17. 6. 2022 o 12.30 hod. 

 

Prítomní:    5 – podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:     0 

Ospravedlnení:    0 

Neospravedlnení:    0 

Neskorší príchod:   0 

 

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

 

Program:  

  

1. Úvod 

1.1. Schválenie, doplnenie, zmena programu rokovania dozornej komisie  

1.2. Zvolenie overovateľa zápisu z rokovania dozornej komisie 

2. Prerokovanie Návrhu rozpočtu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 

2023, 2024 a 2025  

3. Rôzne 

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

a členky.  

Predsedníčka dozornej komisie vyzvala 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. 1 zo 17. 6. 2022 k bodu 1.1.: Dozorná komisia schvaľuje program rokovania, ktoré 

sa koná 17.6. 2022.  

 

Hlasovanie zo 17.6. 2022 o programe rokovania dozornej komisie  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

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

voľbe overovateľa zápisu.  

Uznesenie č. 2 zo 17. 6. 2022 k bodu 1.2.: Dozorná komisia volí za overovateľa zápisu 

z rokovania, ktoré sa koná dňa 17. 6. 2022, pána Dalibora Maťka. 

Hlasovanie zo 17.6. 2022 o pánovi Daliborovi Maťkovi ako o overovateľovi zápisu z rokovania 

Dozornej komisie 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 2 

Predsedníčka dozornej komisie informovala, že 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. Návrh rozpočtu Fondu na 

podporu kultúry národnostných menšín na rok 2023, 2024 a 2025 bol doručený členom 

a členkám dozornej komisie spolu s pozvánkou na rokovanie. 

Návrh uznesenia: 

Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín odporúča riaditeľke Fondu na 

podporu kultúry národnostných menšín schváliť Návrh rozpočtu Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín na rok 2023, 2024 a 2025 po doriešení rozdielu vo výške príspevku zo 

štátneho rozpočtu. 

Následne predsedníčka dozornej komisie dala hlasovať o uznesení č. 3 v uvedenom znení: 
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Uznesenie č. 3 zo 17. 6. 2022 k bodu 2: Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín odporúča riaditeľke Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

schváliť Návrh rozpočtu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2023, 2024 

a 2025 po doriešení rozdielu vo výške príspevku zo štátneho rozpočtu. 

 

Hlasovanie zo 17. 6 2022 o uznesení č. 3:  

Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

V bode 3 Rôzne riaditeľka fondu Alena Kotvanová informovala o aktuálnom stave plnenia úloh 

fondu vrátane podpornej, ako aj kontrolnej činnosti. 

 

V diskusii pani Klaudia Szekeres uviedla, že je potrebné zlepšiť fungovanie fondu, zefektívniť jeho 

činnosť a odstrániť meškanie dotácií. 

 

Pani Alena Kotvanová v reakcii na pripomienku informovala o opatreniach zameraných na 

stabilizovanie pracovného tímu, ako aj o limitoch, ktoré celkovo ovplyvňujú činnosť fondu vrátane 

časových faktorov plnenia jednotlivých úloh.  

 

Pani Éva Hortai navrhla dohodnúť sa na termíne budúceho zasadnutia dozornej komisie. 

Prítomní/é sa dohodli, že začiatkom septembra riaditeľka fondu osloví členov a členky dozornej 

komisie s cieľom zistiť termín zasadnutia, ktorý bude vyhovovať členom a členkám dozornej 

komisie. 

 

Pani Éva Hortai navrhla naplánovať predbežné rámcové termíny ďalších zasadnutí dozornej 

komisie. Taktiež navrhla prerokovať prípadnú aktualizáciu Rokovacieho poriadku dozornej 

komisie. 

 

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 overil:                                                   Dalibor Maťko   

     

V Bratislave 17. 6. 2022 
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Prílohy:   

1. Návrh rozpočtu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na roky 2023, 2024, 2025 


