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Koordinačná rada kultúry rómskej národnostnej menšiny  

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  

(ďalej aj ako „Fond“) 

 
Zápisnica  

zo zasadnutia Koordinačnej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny Fondu 

na podporu kultúry národnostných menšín 

(ďalej len „zasadnutie Koordinačnej rady “) 
 

Miesto konania:  Fond na podporu kultúry národnostných menšín 
 Cukrová 14 
 811 08 Bratislava 
 zasadacia miestnosť  
      
Dátum a hodina začatia rokovania:   28. 10. 2022 14:00 hod. 
Dátum a hodina ukončenia rokovania:  28. 10. 2022 14:00 hod. 
 
Prítomní (podľa prezenčnej listiny): Vojtech Szajkó, Ladislav Richter, Grulyo Július, 

Horváth Vladimír, Rastislav Zubaj, Jozef Pišta, 
Ľudovít Beňak, Magdaléna Kmeťková, Tomáš Ščuka, 
Beáta Danišová 

Neprítomní:  Lýdia Gabčová, Denisa Havrľová, Branislav Bango, 
Miroslav Pollák  

Ospravedlnení:  Lýdia Gabčová, Denisa Havrľová, Branislav Bango, 
Miroslav Pollák 

Neospravedlnení:     0 
Neskorší príchod:    0 
 
 
Prizvané/ý:  Alena Kotvanová – riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 
  Dagmar Čerťanská – ekonomická riaditeľka 

Nina Lacová – referentka 
Zoltán Szabó – referent 

   
Program:  
  

1. Otvorenie zasadnutia koordinačnej rady 
2. Voľba overovateľa zápisu z rokovania koordinačnej rady 
3. Návrh programu 
4. Určenie priorít podpornej činnosti kultúry rómskej národnostnej menšiny na rok 2023 
5. Rozhodnutie o rozdelení finančných prostriedkov medzi prioritné oblasti a), b) a c) 
6. Záver 

 
K bodu č. 1 

 
Zasadnutie otvoril predseda Koordinačnej rady Jozef Pišta, ktorý privítal prítomných a informoval 

o tých členoch, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí, ako aj o 
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uznášaniaschopnosti Koordinačnej rady. Konštatoval, že Koordinačná rada je uznášaniaschopná, 

keďže z celkového počtu 14 členov je prítomných 10 členov, teda nadpolovičná väčšina všetkých 

jej členov.  

K bodu č. 2 

Predseda Koordinačnej rady vyzval členov a členky Koordinačnej rady, aby predniesli svoje 

návrhy na overovateľa zápisu zo zasadnutia konaného 28. 10. 2022. Konštatoval, že bol vznesený 

návrh, aby overovateľom zápisu bol Vladimír Horváth a dal hlasovať o tomto návrhu. 

Hlasovanie o voľbe Vladimíra Horvátha za overovateľa zápisu zo zasadnutia konaného     

28. 10. 2022 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Uznesenie č. 1 z 28. 10. 2022 k bodu 2: Koordinačná rada volí za overovateľa zápisu zo 

zasadnutia konaného 28. 10. 2022 Vladimíra Horvátha. 

K bodu č. 3 

Predseda Koordinačnej rady vyzval 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. 

Predseda Koordinačnej rady dal následne hlasovať o Programe zasadnutia Koordinačnej rady zo 

dňa 28. 10. 2022. 

Hlasovanie o Návrhu Programu zasadnutia Koordinačnej rady z 28. 10. 2022 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 2 z 28. 10. 2022 k bodu 3: Koordinačná rada schvaľuje program zasadnutia, ktoré 

sa koná 28. 10. 2022. 

K bodu č. 4 

 
Predseda Koordinačnej rady uviedol, 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 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. 
 
Predseda Koordinačnej rady vyzvala členov a členky Koordinačnej rady, aby predniesli svoje 
návrhy na priority podpornej činnosti kultúry rómskej národnostnej menšiny na rok 2023.  
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Predseda Koordinačnej rady na základe vyjadrení členov a členiek Koordinačnej rady konštatoval, 
že Koordinačná rada kultúry rómskej národnostnej menšiny navrhuje, na rok 2023 nasledovnú 
prioritu podpornej činnosti: 
Podpora projektov zameraných na plnenie cieľov Akčných plánov k Stratégii rovnosti, inklúzie 
a participácie Rómov do roku 2030 na roky 2022-2024 a Vízie rozvoja rómskej kultúry, jazyka 
a podpory identity a Akčného plánu na roky 2022-2024.  
 
Predseda Koordinačnej rady dal následne hlasovať o navrhovanej priorite. 
 
Hlasovanie o rozhodnutí Koordinačnej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny, že 

prioritou podpornej činnosti na rok 2023 je: 

Podpora projektov zameraných na plnenie cieľov Akčných plánov k Stratégii rovnosti, inklúzie a 

participácie Rómov do roku 2030 na roky 2022-2024 a Vízie rozvoja rómskej kultúry, jazyka a 

podpory identity a Akčného plánu na roky 2022-2024. 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 3 z 28. 10. 2022 k bodu 4: Koordinačná rada kultúry rómskej národnostnej 
menšiny sa rozhodla, že prioritou podpornej činnosti na rok 2023 je: 
 
Podpora projektov zameraných na plnenie cieľov Akčných plánov k Stratégii rovnosti, inklúzie a 

participácie Rómov do roku 2030 na roky 2022-2024 a Vízie rozvoja rómskej kultúry, jazyka a 

podpory identity a Akčného plánu na roky 2022-2024. 

K bodu č. 5 
 
Predseda Koordinačnej rady uviedol, 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. 

Predseda Koordinačnej rady vyzval členov a členky Koordinačnej rady aby predniesli svoje 

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

Predseda Koordinačnej rady predniesol na základe vyjadrení členov a členiek Koordinačnej rady 

návrh, aby finančné prostriedky pre kultúru rómskej národnostnej menšiny boli rozdelené 

nasledovne: 

pre prioritnú oblasť a) – 52 %  

pre prioritnú oblasť b) – 15 %  

pre prioritnú oblasť c) – 33 %  
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Predseda Koordinačnej rady dal následne hlasovať o predloženom návrhu. 

Hlasovanie o Rozhodnutí o rozdelení finančných prostriedkov pre kultúru rómskej 

národnostnej menšiny medzi prioritné oblasti a), b) a c)  

 

Za: 8 

Proti: 2 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 4 z 28. 10. 2022 k bodu 5: Koordinačná rada rómskej národnostnej menšiny prijala 

rozhodnutie o rozdelení finančných prostriedkov pre kultúru rómskej národnostnej menšiny 

medzi prioritné oblasti a), b) a c) nasledovne: 

pre prioritnú oblasť a) – 52 %, 

pre prioritnú oblasť b) – 15 %, 

pre prioritnú oblasť c) – 33 %. 

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

ako aj o ďalších aktuálnych otázkach. Predseda Koordinačnej rady poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie Koordinačnej rady ukončil. Uznesenia a zápis zo zasadnutia Koordinačnej rady sa 

archivujú v sídle Fondu. 

 
Zápis vyhotovila:         Nina Lacová                       ___________________________ 
 
Zápis overil:    Vladimír Horváth             ___________________________ 

 
Prílohy:  - 

 


