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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:          22.06.2018, o 09:00 hod. 
Dátum a hodina ukončenia rokovania:  22.06.2018, o 09:50 hod. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Zlata Turčanová 

Ospravedlnení: Zlata Turčanová – čerpanie pracovného voľna 

Neskorší príchod: Éva Hortai 

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. Komplexná informácia riaditeľa FPKNM o uskutočnenom poslaneckom prieskume; 

3. Komplexná informácia riaditeľa FPKNM o hospodárení za 1. štvrťrok 2018; 

4. Rôzne; 

5. Záver. 

 

K bodu č. 1 

Na základe písomného poverenia predsedníčky dozornej komisie FPKNM podľa Čl. 4 ods. 1 

Rokovacieho poriadku dozornej komisie FPKNM zo dňa 12. júna 2018, rokovanie otvoril a viedol 

p. Radovan Majerský člen dozornej komisie FPKNM, ktorý privítal prítomných členov dozornej 

komisie FPKNM, oznámil mená členov, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na 

rokovaní, zistil uznášaniaschopnosť dozornej komisie FPKNM, konštatoval, že dozorná komisia 

FPKNM je uznášaniaschopná, nakoľko z celkového počtu 5 členov sú prítomní 3 členovia, 

nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej komisie FPKNM.  

Dozorná komisia FPKNM dostala pred zasadnutím dňa 12.06.2018 e-mailovou poštou pozvánku 

na zasadnutie - návrh programu rokovania, spolu s písomnými materiálmi podľa jednotlivých 

bodov programu rokovania. Predsedajúci dozornej komisie FPKNM vyzval prítomných členov 

dozornej komisie FPKNM, aby predniesli návrhy na zmenu a doplnenie programu. Z prítomných 
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členov nikto neuplatnil svoje právo na zmenu a doplnenie návrhu programu. Dozorná komisia 

FPKNM navrhla spomedzi prítomných členov za overovateľa zápisu p. Igora Turuka.  

Uznesenie č. 1 z 22.06.2018 k bodu 1: Dozorná komisia FPKNM schvaľuje program rokovania, 

ktoré sa koná 22.06.2018. 

Hlasovanie o programe rokovania dozornej komisie FPKNM 22.06.2018 

Za: 3 (pp. Radovan Majerský, Ladislav Šándor, Igor Turuk) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 2 z 22.06.2018 k bodu 1: Dozorná komisia FPKNM volí za overovateľa zápisu 

z rokovania 22.06.2018 p. Igora Turuka. 

Hlasovanie o voľbe p. Igora Turuka  za overovateľa zápisu z rokovania dňa 22.06.2018 

Za: 2 (pp. Radovan Majerský, Ladislav Šándor) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (p. Igor Turuk) 

 

K bodu č. 2 

Riaditeľ FPKNM informoval členov dozornej komisie FPKNM o uskutočnenom poslaneckom 

prieskume poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanecký prieskum“) vo 

Fonde na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „Fond“) zo dňa 16. mája 2018 

v súlade s uznesením Výboru NR SR pre kultúru a médiá. Na rokovaní dozornej komisie FPKNM 

bolo riaditeľom FPKNM predložené Stanovisko FPKNM k odporúčaniam poslaneckého prieskumu 

vo Fonde.  Zároveň riaditeľ FPKNM predložil členom dozornej komisie FPKNM Pozmeňujúci návrh 

poslancov NR SR Bélu Bugára, Edity Pfundtner a Tibora Bastrnáka, k vládnemu návrhu zákona, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 

a informoval o uskutočnených legislatívnych zmenách v zákone č. 138/2017 Z. z. o Fonde na 

podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o fonde“).   

 

Uznesenie č. 3 z 22.06.2018 k bodu 2 

Dozorná komisia FPKNM  

1. berie na vedomie: 

1.1 komplexnú informáciu riaditeľa FPKNM o uskutočnenom poslaneckom prieskume vo 

Fonde zo dňa 16. mája 2018 v súlade s uznesením Výboru NR SR pre kultúru a médiá za 

účelom zistiť aktuálny stav prideľovania financií, zistiť akým spôsobom sa vytvárajú 

odborné komisie a na základe akých profesionálnych a etických kritérií konajú 

a rozhodujú o dotáciách na projekty; 

1.2 odporúčania poslaneckého prieskumu na základe zistení;  

1.3 doplnené informácie o uskutočnených legislatívnych zmenách v zákone o fonde, ktoré 

boli riaditeľom FPKNM predložené na rokovaní dozornej komisie FPKNM.  
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2. konštatuje, že: 

2.1 v zmysle zistení poslaneckého prieskumu vznik Fondu sprevádzali početné 

administratívne úkony, ktoré bolo potrebné urobiť rýchlo a v súlade s platnou 

legislatívou. Proces zakladania Fondu ovplyvnila aj časová tieseň súvisiaca so súbežným 

vyhlásením projektových výziev, voľbou a vymenovaním členov odborných rád, 

koordinačnej rady, správnej rady a ostatných orgánov Fondu. Chyby, ktoré poslanecký 

prieskum identifikoval boli v určitej miere aj dôsledkom časového stresu a tlaku 

organizačných povinností; 

2.2 plnením odporúčaní budú chyby identifikované poslaneckým prieskumom odstránené; 

2.3 tejto problematike sa dozorná komisia FPKNM bude venovať opätovne na septembrovom 

zasadnutí, po schválení prijatých opatrení správnou radou FPKNM.  

 

3.  žiada riaditeľa FPKNM: 

3.1 aby na septembrovom zasadnutí informoval dozornú komisiu FPKNM o prijatých 

opatreniach schválených správnou radou FPKNM; 

3.2 aby priebežne informoval dozornú komisiu FPKNM o plnení odporúčaní poslaneckého 

prieskumu.  

 

Hlasovanie o komplexnej informácii riaditeľa FPKNM o uskutočnenom poslaneckom prieskume 

 Za: 3 (pp. Radovan Majerský, Ladislav Šándor, Igor Turuk ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 3 

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

štvrťrok 2018, a predložil podrobný Prehľad čerpania prostriedkov za 1Q/2018. 

Prehľad čerpania prostriedkov fondu za 1Q/2018 

Príjmy       
111 zo štátneho rozpočtu 8 000 000     

41 z administratívnych 
poplatkov 

43 056     

131H  z predchádzajúceho roku 105 751     
Výdavky  spolu čerpanie 

zo ŠR 2018 
čerpanie 

zo ŠR 2017 
čerpanie z 
poplatkov 

 

 celkom 128 190,53 41 677,41 85 855,02 658,1  
z toho:       

611000 mzdy 22 523,15 22 523,15    
614000 odmeny 1350 1350    
621000 poistné do VZP 977,09 977,09    
623000 poistné do ostatných 

zdravotných poisťovní 
1 468,54 1 468,54    

625000 poistné do sociálnej 
poisťovne 

6 477,43 6 477,43    

 Tovary a služby 95 394,32 8 881,20 85 855,02 658,1  
632001 energie 3 664,76 2 440,82 1 223,94   
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632003 poštovné služby 31,25  31,25   
632004 komunikačná 

infraštruktúra 
255,15 99,54 155,61   

632005 telekomunikačné služby 664,07 515,55 148,52   
633001 interiérové vybavenie 18 873,79  18 873,79   
633002 výpočtová technika 18 970,68  18 970,68   
633003 telekomunikačná 

technika 
909,58  909,58   

633004 prevádzkové stroje, 
prístroje zariadenia 

2 466,91  2 466,91   

633006 všeobecný materiál 8 976,37  8 976,37   
633013 softvér 4 021,20  4 021,20   
633016 reprezentačné 92,79  18,29 74,5  
635002 údržba výpočtovej 

techniky 
1 440  1 440   

635003 údržba telekomunikačnej 
techniky 

468  468   

635004 údržba prevádzkových 
strojov, prístrojov 

1 440 1 440    

635006 údržba budov, objektov 
alebo ich častí 

12 013,20  12 013,20   

635010 údržba komunikačnej 
infraštruktúry 

1 054,58  1 054,58   

636001 nájom budov, objektov 
alebo ich častí 

3 860,96 2 529,60 1 331,36   

637001 školenia, kurzy, semináre 69  69   
637003 propagácia, reklama, 

inzercia 
1 789,14  1 789,14   

637004 všeobecné služby 2 541 1 200 1 341   
637005 špeciálne služby 3 740 540 3 200   
637007 cestovné náhrady 634,2  50,6 583,6  
637012 poplatky a odvody 76,86 66 10,86   
637014 stravovanie 4 200  4 200   
637017 provízia 49,9  49,9   
637027 odmeny zamestnancov 

mimopracovného pomeru 
2 952,44  2 952,44   

637031 pokuty a penále 60  60   
637036 reprezentačné výdavky 28,8  28,8   
642015 nemocenské dávky 49,69 49,69    

 

Uznesenie č. 4 z 22.06.2018 k bodu 3 

Dozorná komisia FPKNM berie na vedomie komplexnú informáciu riaditeľa FPKNM 

o hospodárení za 1. štvrťrok 2018.  

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

Za: 3 (pp. Radovan Majerský, Ladislav Šándor, Igor Turuk) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 4 

Rôzne:    

Riaditeľ FPKNM informoval členov dozornej komisie FPKNM o poskytnutom mimoriadnom 

príspevku Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktorý bol určený na zabezpečenie 

prevádzky fondu v roku 2017, že nevyčerpané finančné prostriedky boli v zákonom stanovenej 

lehote vrátené. Zároveň podal informácie o štádiu poskytovania finančných prostriedkov podľa § 

15 zákona o fonde.  

K bodu č. 5 

Záver: 

Dozorná komisia FPKNM sa predbežne dohodla, že nasledujúce zasadnutie sa uskutoční v 

septembri 2018 v priestoroch FPKNM na Cukrovej 14, 811 08 Bratislava. Keďže ďalšie otázky na 
prerokovanie vznesené neboli, predsedajúci dozornej komisie FPKNM poďakoval prítomným za 

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

komisie FPKNM sa zverejní na webovom sídle FPKNM. 

 

Zápis vyhotovil: Blažej Klúcsik – vedúci kancelárie FPKNM ................................. 

Overovateľ : Igor Turuk, člen dozornej komisie FPKNM .................................. 

Člen dozornej komisie FPKNM, poverený vedením zasadnutia dozornej komisie:  

Radovan Majerský  ......................................... 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. prezenčná listina; 

2. správa z poslaneckého prieskumu vo FPKNM dňa 16.05.2018; 

3. stanovisko FPKNM k odporúčaniam poslaneckého prieskumu vo FPKNM zo dňa 

16.05.2018; 

4. prehľad čerpania prostriedkov za 1Q/2018.  


