
                              Fond na podporu kultúry  
 národnostných menšín 

 Cukrová 14, 811 08  Bratislava 

 

   

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia koordinačnej rady kultúry maďarskej 

národnostnej menšiny  

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

 

 

 

 

 

 

 

26. októbra 2022 

 

 



                              Fond na podporu kultúry  
 národnostných menšín 

 Cukrová 14, 811 08  Bratislava 

 

   

2 
 

Koordinačná rada kultúry maďarskej národnostnej menšiny  

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  

(ďalej aj ako „Fond“) 

 
Zápisnica  

zo zasadnutia Koordinačnej rady kultúry maďarskej národnostnej menšiny Fondu 

na podporu kultúry národnostných menšín 

(ďalej len „zasadnutie Koordinačnej rady “) 
 

Miesto konania:  Zasadnutie prebiehalo online prostredníctvom aplikácie 
TEAMS 

      
Dátum a hodina začatia rokovania:   26. 10. 2022 13:00 hod. 
Dátum a hodina ukončenia rokovania:  26. 10. 2022 13:36 hod. 
 
Prítomní: Štefan Horňák, Andrea Demecs, Csilla Szabó, Agáta Grendelová,   
 Ágota Antal, Károly Bödők, Monika Szabó, Gábor Csanda, 
 Róbert Lakatos, András Cséfalvay, Eva Andrejčáková 
Neprítomní:    Szilárd Sánta, Ľubomír Navrátil, Peter Kerekes, Géza Hizsnyan, 
Ospravedlnení:   Szilárd Sánta, Ľubomír Navrátil, Peter Kerekes, Géza Hizsnyan, 
Neospravedlnení:   0 
Neskorší príchod:  0 
 
 
Prizvané:          Alena Kotvanová – riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 
  Dagmar Čerťanská – ekonomická riaditeľka 

Andrea Benčíková - referentka 
   
Program:  
  

1. Otvorenie zasadnutia koordinačnej rady 
2. Voľba overovateľa zápisu z rokovania koordinačnej rady 
3. Návrh programu 
4. Určenie priorít podpornej činnosti kultúry maďarskej národnostnej menšiny na rok 

2023 
5. Rozhodnutie o rozdelení finančných prostriedkov medzi prioritné oblasti a), b) a c) 
6. Záver 
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K bodu č. 1 
 
Zasadnutie otvorila predsedníčka Koordinačnej rady Ágota Antal, ktorá privítala prítomných 

a informovala o tých členoch, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí, ako aj 

o uznášaniaschopnosti Koordinačnej rady. Konštatovala, že Koordinačná rada je 

uznášaniaschopná, keďže z celkového počtu 15 členov je prítomných 11 členov, teda 

nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Následne konštatovala, že uznášaniaschopné sú aj 

samotné odborné rady pre všetky tri príslušné prioritné oblasti.  

K bodu č. 2 

Predsedníčka Koordinačnej rady vyzvala členov a členky Koordinačnej rady, aby predniesli svoje 

návrhy na overovateľa zápisu zo zasadnutia konaného 26. 10. 2022. Konštatovala, že bol vznesený 

návrh, aby overovateľom zápisu bola Agáta Grendelová a dala hlasovať o tomto návrhu. 

Hlasovanie o voľbe Agáty Grendelovej za overovateľa zápisu zo zasadnutia konaného 26. 

10. 2022 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 1 z 26. 10. 2022 k bodu 2: Koordinačná rada volí za overovateľa zápisu zo 

zasadnutia konaného dňa 26. 10. 2022 Agátu Grendelovú. 

K bodu č. 3 

Predsedníčka Koordinačnej rady vyzvala členov a členky Koordinačnej rady, aby predniesli svoje 

návrhy a pripomienky k návrhu programu. Z prítomných členov Koordinačnej rady nikto 

neuplatnil svoje právo na doplnenie, resp. zmenu programu zasadnutia. 

Predsedníčka Koordinačnej rady dala následne hlasovať o Programe zasadnutia Koordinačnej 

rady zo dňa 26. 10. 2022. 

Hlasovanie o Návrhu Programu zasadnutia Koordinačnej rady zo dňa 26. 10. 2022 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 2 z 26. 10. 2022 k bodu 3: Koordinačná rada schvaľuje program zasadnutia, ktoré 

sa koná 26. 10. 2022. 

 
K bodu č. 4 
 
Predsedníčka Koordinačnej rady uviedla, že v súlade so zákonom č. 138/2017 Z. z. o Fonde na 
podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov Koordinačná 
rada môže rozhodovať o prioritách podpory pre národnostnú menšinu na príslušný kalendárny 
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rok, ak ju na to splnomocnia odborné rady tvoriace koordinačnú radu. Ak koordinačná rada 
rozhoduje o prioritách podpory pre príslušnú národnostnú menšinu, na prijatie rozhodnutia sa 
vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých členov koordinačnej rady. 
 
Predsedníčka Koordinačnej rady vyzvala členov a členky Koordinačnej rady, aby predniesli svoje 
návrhy na priority podpornej činnosti kultúry maďarskej národnostnej menšiny na rok 2023.  
 
Predsedníčka Koordinačnej rady na základe vyjadrení členov a členiek Koordinačnej rady 
konštatovala, že Koordinačná rada kultúry maďarskej národnostnej menšiny sa rozhodla, že na 
rok 2023 nestanovuje priority podpornej činnosti.  
 
Predsedníčka Koordinačnej rady dala následne hlasovať o predloženom rozhodnutí. 
 
Hlasovanie o rozhodnutí Koordinačnej rady kultúry maďarskej národnostnej menšiny, že 

na rok 2023 nestanovuje priority podpornej činnosti  

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Uznesenie č. 3 z 26. 10. 2022 k bodu 4: Koordinačná rada kultúry maďarskej národnostnej 
menšiny sa rozhodla, že na rok 2023 nestanovuje priority podpornej činnosti. 
 
K bodu č. 5 
 
Predsedníčka Koordinačnej rady uviedla, že v súlade so zákonom o Fonde ak sú pre príslušnú 

národnostnú menšinu zriadené tri odborné rady, rozhoduje o rozdelení celkového objemu 

finančných prostriedkov koordinačná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. Ak sa 

rozhodnutie neprijme, rozdelí sa celkový objem finančných prostriedkov podľa odseku 1 tak, že 

každej odbornej rade pripadne jedna tretina finančných prostriedkov. 

Predsedníčka Koordinačnej rady vyzvala členov a členky Koordinačnej rady aby predniesli svoje 

návrhy na rozdelenie finančných prostriedkov medzi prioritné oblasti a), b) a c).  

Predsedníčka Koordinačnej rady predniesla na základe vyjadrení členov a členiek Koordinačnej 

rady návrh, aby finančné prostriedky pre kultúru maďarskej národnostnej menšiny boli 

rozdelené nasledovne: 

pre prioritnú oblasť a) – 37 % 

pre prioritnú oblasť b) – 31,5 % 

pre prioritnú oblasť c) – 31,5 % 

Predsedníčka Koordinačnej rady dala následne hlasovať o predloženom návrhu. 

Hlasovanie o Rozhodnutí o rozdelení finančných prostriedkov pre kultúru maďarskej 

národnostnej menšiny medzi prioritné oblasti a), b) a c)  
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Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 4 z 26. 10. 2022 k bodu 6: Koordinačná rada maďarskej národnostnej menšiny 

prijala rozhodnutie o rozdelení finančných prostriedkov pre kultúru maďarskej národnostnej 

menšiny nasledovne: 

pre prioritnú oblasť a) – 37 % 

pre prioritnú oblasť b) – 31,5 % 

pre prioritnú oblasť c) – 31,5 % 

 
Záver 

 
Riaditeľka Fondu Alena Kotvanová požiadala o slovo a informovala o aktuálnej činnosti FPKNM, 

ako aj o ďalších aktuálnych otázkach. Predsedníčka Koordinačnej rady poďakovala prítomným za 

účasť a zasadnutie Koordinačnej rady ukončila. Uznesenia a zápis zo zasadnutia Koordinačnej 

rady sa archivujú v sídle Fondu. 

 
Zápis vyhotovila:         Andrea Benčíková                       ___________________________ 
 
Zápis overil:    Agáta Grendelová  ___________________________ 

 
 
Prílohy:  - 

 


