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Koordinačná rada rómskej národnostnej menšiny  Fondu na podporu 

kultúry národnostných menšín 

Zápisnica  

zo zasadnutia koordinačnej rady 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 
     č. d.: 524/7 – zasadacia miestnosť 
 
 
Dátum a hodina začatia rokovania:   09. 04. 2019 - 14.00 hod. 
Dátum a hodina ukončenia rokovania:  09. 04. 2019 - 16.50 hod. 
 

Prítomní:  9- Ladislav Richter, Mgr. Vladimír Horváth, PaedDr. Ingrid 
Zubková, Milan Berko, Mgr. Marián Balog, PaedDr. Erika 
Bartošová, Jozef Pišta, Bc. Darina Tӧkӧliová, Erika Godlová 

Neprítomní:   4- Jana Luptáková, Dušan Váradi, PhDr. Ivan Rác, PhD., Ján 
Konček 

Ospravedlnení:    z dôvodu pracovnej vyťaženosti 
Neospravedlnení:    0 
Neskorší príchod:   0 
 

Prizvaní:          Mgr. Norbert Molnár – riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 
  JUDr. Martina Kráľová – samostatný odborný referent 

Mgr. Alexandra Grosser-referentka pre rómsku národnostnú menšinu a pre     
interkultúrny dialóg a porozumenie 

 

Program:  
  

1. Otvorenie zasadnutia.  
1.1 Schválenie/doplnenie/zmena programu zasadnutia Koordinačnej rady. 
1.2 Zvolenie overovateľa zápisu zo zasadnutia Koordinačnej rady. 
2. Informácia o (ne)činnosti odbornej rady rómskej národnostnej menšiny pre 

prioritnú oblasť B. 
3. Časový harmonogram volieb  členov odborných rád. 
4. Rôzne. 
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K bodu č. 1 

 
Zasadnutie Koordinačnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej ako 

„Fond“) otvoril na podnet odbornej rady pre prioritnú oblasť „C“ a po zvolaní riaditeľa Mgr. 

Norberta Molnára, predseda Koordinačnej rady Jozef Pišta, ktorý privítal prítomných členov 

Koordinačnej rady, oznámil mená členov, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na 

zasadnutí a zistil uznášaniaschopnosť Koordinačnej rady, pričom konštatoval, že Koordinačná 

rada je uznášaniaschopná, nakoľko z celkového počtu 13 členov sú prítomní 9 členovia, teda 

nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Zároveň  predseda Koordinačnej rady Jozef Pišta vyzval 

členov Koordinačnej rady, aby vyjadrili svoje pripomienky k návrhu programu, resp. v prípade 

záujmu ho doplnili. Z prítomných členov Koordinačnej rady nikto neuplatnil svoje právo na 

doplnenie, resp. zmenu programu zasadnutia.  

Uznesenie č. 1 z 09. 04. 2019 k bodu 1:  Koordinačná rada schvaľuje program zasadnutia, ktoré 

sa koná dňa 09. 04. 2019. 

Hlasovanie o programe zasadnutia Koordinačnej rady zo dňa 09. 04. 2019 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Na návrh predsedu Koordinačnej rady pána Jozefa Pištu, vyhlásil tento následne hlasovanie 

o voľbe pána Ladislava Richtera za overovateľa zápisu. 

Uznesenie č. 2 z 09. 04. 2019 k bodu 1: Koordinačná rada volí za overovateľa zápisu zo 

zasadnutia konanom dňa 09. 04. 2019 pána Ladislava Richtera. 

Hlasovanie o voľbe p. Ladislava Richtera za overovateľa zápisu zo zasadnutia dňa 09. 04. 2019 

Za: 8 

Proti: 1 

Zdržal sa: 0 

 
K bodu č. 2 
 
Predseda Koordinačnej rady pán Jozef Pišta vyzval v súlade s harmonogramom rokovania 
riaditeľa Fondu Mgr. Norberta Molnára k podaniu informatívneho stanoviska ohľadom nečinnosti 
odbornej rady rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť B a problémom s tým 
súvisiacich. 
 
Riaditeľ Fondu Mgr. Norbert Molnár úvodom podal prítomným členom Koordinačnej rady 
informáciu ohľadom odstúpenia členky odbornej rady pre rómsku národnostnú menšinu pre 
prioritnú oblasť B - Agnesy Vozárovej a následne i odstúpenia člena odbornej rady pre rómsku 
národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť B – Viktora Teru, následne oboznámil prítomných 
členov Koordinačnej rady, že v prípade rozhodovania o 4 projektoch, sú jednotliví členovia tejto 
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odbornej rady v konflikte záujmov a aj z tohto dôvodu rada nie je v zmysle rokovacieho poriadku 
uznášaniaschopná. Riaditeľ Fondu Mgr. Norbert Molnár skonštatoval, že za tejto situácie sa javí 
najvhodnejším odstúpenie zvyšných členov danej odbornej rady k čo možno najskoršiemu 
dátumu tak, aby došlo k organizácii volieb členov odbornej rady pre prioritnú oblasť B 
a koncipovania novej odbornej rady. 
 
Po zvážení argumentácie riaditeľa Fondu Mgr. Norberta Molnára sa prítomní členovia odbornej 
rady pre prioritnú oblasť B menovite Milan Berko a PaedDr. Ingrid Zubková vzdali funkcie člena 
odbornej rady, a to podaním oznámenia o vzdaní sa funkcie člena odbornej rady k rukám riaditeľa 
Fondu ku dňu 09. 04. 2019. 
 
K bodu č. 3 
 
V nadväznosti na bod 2. programu rokovania, vyzval predseda Koordinačnej rady pán Jozef Pišta 
riaditeľa Fondu Mgr. Norberta Molnára k zaujatiu stanoviska ohľadom pravdepodobného 
harmonogramu volieb členov do odborných rád v kalendárnom roku 2019. 
 
Riaditeľ Fondu Mgr. Norbert Molnár konštatoval, že za daného stavu by sa javilo vhodným 
usporiadať voľby členov do odborných rád, ako už uviedol, v jednom termíne, pričom po 
zohľadnení legislatívnych špecifík, ktoré sa viažu k zákonu č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu 
kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov a samotnej voľby členov 
odborných rád, by bolo vhodné po vyhlásení výzvy na registráciu občianskych združení 
zrealizovať túto registráciu s termínom začatia v treťom, prípadne štvrtom aprílovom týždni.  
Následne po uskutočnení registrácie organizácií by Fond zorganizoval voľby v priebehu 
posledných júnových dní. Záverom riaditeľ Fondu objasnil prítomným členom Koordinačnej rady, 
že novozvolená odborná rada rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť B by mohla 
začať rozhodovať o už zaevidovaných žiadostiach na projekty začiatkom júla a súčasná odborná 
rada  rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť A by mohla rozhodovať v auguste o 
projektoch z dodatočnej výzvy, ktorá bude vyhlásená v priebehu mesiaca máj. 
 
Po prehodnotení vecnej argumentácie ohľadom usporiadania spoločných volieb pre odborné rady 
pre všetky tri prioritné oblasti v mesiaci jún/2019, sa prítomní členovia Koordinačnej rady 
menovite Ladislav Richter, Mgr. Vladimír Horváth, Mgr. Marián Balog, PaedDr. Erika Bartošová, 
Jozef Pišta, Bc. Darina Tӧkӧliová a Erika Godlová vzdali funkcie člena odbornej rady, a to podaním 
oznámenia o vzdaní sa funkcie člena odbornej rady k rukám riaditeľa Fondu ku dňu 31. 08. 2019. 

 
K bodu č. 4 
 
K bodu č. 4 rokovania sa ujal slova Mgr. Marián Balog, predseda odbornej rady rómskej 
národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť C. Navrhol v tomto bode programu prerokovať 
odstúpenie členov odborných rád spolu s otázkou ohľadom možností menovania náhradníkov zo 
stany riaditeľa Fondu ako jeho štatutárneho zástupcu, prerokovať situáciu ohľadom 
zverejňovania informácií zo zasadnutí odborných rád členom odbornej rady pre prioritnú oblasť 
A Mgr. Vladimíra Horvátha a prerokovať spôsob komunikácie s médiami v súvislosti s čím sa 
predseda odbornej rady rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť C dopytoval aj na 
možnosť zverejňovania informácií resp. podávania stanovísk prostredníctvom PR oddelenia 
Fondu. 
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Následne zaujal stanovisko predseda Koordinačnej rady pán Jozef Pišta, ktorý uviedol, že podľa 
jeho názoru je potrebné urýchliť registračný proces pre voľby do odborných rád najmä 
s prihliadnutím na nefunkčnú odbornú radu pre prioritnú oblasť B. 
 
Predseda Koordinačnej rady pán Jozef Pišta ďalej zaujal stanovisko k zverejňovaniu informácií 
prostredníctvom médií členom odbornej rady rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť 
A Mgr. Vladimírom Horváthom. K tomuto bodu uviedol, že podľa jeho názoru došlo k porušeniu 
mlčanlivosti podľa relevantných právnych predpisov a podávanie stanovísk je v kompetencii 
predsedu Koordinačnej rady a to po predchádzajúcej dohode na spoločnom stanovisku členov 
Koordinačnej rady, a preto navrhuje aby bola voči Mgr. Vladimírovi Horváthovi vyvodená 
zodpovednosť vo forme jeho odvolania z funkcie člena odbornej rady. 
 
K predmetným vyjadreniam ohľadom zverejňovania informácií zo zasadnutí odbornej rady zaujal 
stanovisko Mgr. Vladimír Horváth, podľa ktorého svojimi vyjadreniami neporušil žiadne 
z ustanovení zákonov, ktoré sa týkajú povinnosti zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k rokovaniam 
odbornej rady, avšak zároveň priznal, že niektoré svoje vyjadrenia po spätnom vyhodnotení 
situácie  nepovažuje za vhodné. Záverom Mgr. Vladimír Horváth dodal, že sa vyjadroval primárne 
k odbornou radou stanoveným prioritám pri hodnotení projektov. 
 
K vyjadreniam Mgr. Vladimíra Horvátha sa vyjadril aj riaditeľ Fondu Mgr. Norbert Molnár, ktorý 
tieto vyjadrenia nazval nešťastnými, keďže nie je etické vyvážať informácie zo zasadnutia 
odbornej rady, no zdôraznil, že nevyvodí žiadne dôsledky zo správania člena odbornej rady 
rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť A, nakoľko nebolo porušené žiadne z ust. 
zákonov, ktoré sa týkajú zachovávania mlčanlivosti. 
 
PaedDr. Ingrid Zubková vyzvala ku konštruktívnemu riešeniu spoločného východiska pri riešení 
problému ohľadom zverejňovania informácií prostredníctvom médií a vyvodenia zodpovednosti 
voči Mgr. Vladimírovi Horváthovi.  
 
Následne zaujala stanovisko aj pani Erika Godlová, podľa ktorej konaním Mgr. Vladimíra Horvátha 
pri zverejňovaní určitých informácií nedošlo k porušeniu zákona, keďže nedošlo k zverejneniu 
takých identifikačných údajov, s ktorými by sa spájali konkrétne osoby, občianske združenia 
prípadne konkrétne projekty. Konanie Mgr. Vladimíra Horvátha však považovala za neetické 
a preto navrhla Fondu vydať dôrazné upozornenie pre Mgr. Vladimíra Horvátha a zároveň 
navrhla špecifikovať, ktoré informácie sa môžu zverejňovať, a ktorých zverejnenie by už bolo 
porušením mlčanlivosti. 
 
K vyššie uvedeným stanoviskám sa vyjadril riaditeľ Fondu Mgr. Norbert Molnár, ktorý poukázal 
na skutočnosť, že Fond je mladou inštitúciou, ktorá má zabezpečovať najmä administratívne 
procesy pri voľbách do konkrétnych orgánov Fondu a pri hodnotení projektov, avšak smerovanie 
kultúry pri jednotlivých národnostných menšinách a ostatné otázky týkajúce sa fungovania 
odborných rád si zabezpečujú odborné rady v rámci vlastnej rozhodovacej činnosti.  
 
Po skončení odbornej diskusie navrhol predseda Koordinačnej rady pán Jozef Pišta hlasovať 

o návrhu, ktorý by bol adresovaný riaditeľovi Fondu, na vydanie a zverejnenie písomného 

upozornenia pre Mgr. Vladimíra Horvátha vo veci zverejnenia informácií zo zasadnutia odbornej 

rady rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť A. 
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Uznesenie č. 3 z 09. 04. 2019 k bodu 4: Koordinačná rada schválila návrh na vydanie písomného 

upozornenia pre Mgr. Vladimíra Horvátha vo veci zverejnenia informácií zo zasadnutia odbornej 

rady rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť A, ktoré má byť koncipované a 

zverejnené riaditeľom Fondu na oficiálnej webovej adrese Fondu. 

 

Hlasovanie o návrhu na vydanie písomného upozornenia 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 

 
Ďalej navrhol predseda Koordinačnej rady pán Jozef Pišta hlasovať o návrhu, ktorý by bol 
adresovaný riaditeľovi Fondu na odvolanie Mgr. Vladimíra Horvátha z funkcie člena odbornej 
rady rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť A, z dôvodu straty dôvery. 
 

Uznesenie č. 4 z 09. 04. 2019 k bodu 4: Koordinačná rada v zmysle hlasovania nevyslovila 

nedôveru členovi odbornej rady rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť A Mgr. 

Vladimírovi Horváthovi. 

Hlasovanie o návrhu na odvolanie člena odbornej rady Mgr. Vladimíra Horvátha  

Za: 1 

Proti: 5 

Zdržal sa: 3 

V nadväznosti na výsledky predchádzajúcich hlasovaní Koordinačnej rady rómskej národnostnej 

menšiny konštatoval pán Jozef Pišta, že návrh č. 1 - 4. bodu programu o odvolaní neprešiel, a preto 

sa riaditeľovi Fondu podáva len návrh č. 2 s určením lehoty do 19. 04. 2019.   

Záverom rokovania Koordinačnej rady, v tomto bode programu, požiadal predseda Koordinačnej 
rady Jozef Pišta riaditeľa Fondu Mgr. Norberta Molnára o zaslanie stručnej informatívnej správy 
ohľadom pravdepodobného harmonogramu volieb členov do odborných rád spolu so vzormi 
oznámení o vzdaní sa funkcie člena odbornej rady na zasadnutí neprítomných členov tak, aby tieto 
predseda Koordinačnej rady preposlal týmto členom spolu s objasnením situácie ohľadom 
kreovania nových odborných rád.  
 

 
Záver 

 
Ďalšie otázky na prerokovanie vznesené neboli, predseda Koordinačnej rady pán Jozef Pišta sa 

poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Koordinačnej rady ukončil. Uznesenia a zápis zo 

zasadnutia Koordinačnej rady sa archivujú v sídle Fondu. 
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Zápis vyhotovil:         JUDr. Martina Kráľová        ______________________________ 
Zápis overil:    Ladislav Richter                    ______________________________ 

      

 
Prílohy:  1.  Prezenčná listina 

2.  Oznámenia členov odborných rád o vzdaní sa funkcie člena odbornej rady 

podľa bodu 2. a 3. programu 

 

  

 


