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Rozhodnutie riaditeľky 

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zo dňa 6. decembra 2022  
(ev. č. 1187/2022) 

 
Riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „Fond“) ako príslušný 

orgán podľa ust. § 15 ods. 7 písm. c) v spojení s § 4 ods. 2 písm. p) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na 
podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
právnych predpisov  
 

mení 
 

 
1. rozhodnutie riaditeľky č. 3 o podporení žiadosti zo dňa 19.05.2022 (rómska národnost-

ná menšina) k číslu žiadosti o poskytnutie dotácie č. 22-220-00299 takto: pridelená su-
ma sa znižuje na 23 700 eur;  

2. rozhodnutie riaditeľky č. 91 o podporení žiadosti zo dňa 30.06.2022 (rómska národ-
nostná menšina) k číslu žiadosti 22-110-00480 takto: pridelená suma sa znižuje na 
1 143 eur;  

3. rozhodnutie riaditeľky č. 103 o podporení žiadosti zo dňa 30.06.2022 (rómska národ-
nostná menšina) k číslu žiadosti 22-120-00617 takto: pridelená suma sa znižuje na 
3 853 eur; 

4. rozhodnutie riaditeľky č. 111 o podporení žiadosti zo dňa 30.06.2022 (rómska národ-
nostná menšina) k číslu žiadosti 22-130-00720 takto: pridelená suma sa znižuje na 
5 775 eur. 

 
 

Odôvodnenie:  

 

Ad 1: Dňa 19.05.2022 riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín rozhodla 

o podporení žiadateľa: JEKHETANE – SPOLU, Jarková 3126/4, 080 01 Prešov, IČO: 31956131 sumou 

vo výške 27 000 eur.  Dôvodom zníženia finančnej podpory o 3 300 eur je identifikácia neoprávnených 

výdavkov v rozpočte projektu. V zmysle Štruktúry podpornej činnosti FPKNM na rok 2022 v programe 

„periodická tlač“ (2.2) nie je oprávneným výdavkom „Obstaranie hmotného majetku v intenciách bež-

ných výdavkov“, z čoho vyplýva, že položky „laptop“ a „digitálna zrkadlovka“ nie sú oprávneným vý-

davkom. Takto sa výška podpory zníži o 2 300 eur, to znamená na 24 700 eur. Vzhľadom na fakt, že 

výdavky spojené s vyhotovením správy audítora sú oprávnené v zmysle príslušných predpisov Fondu 

len pri finančnej podpore nad 25 000 eur, stane sa aj táto rozpočtová položka vo výške 1000 eur ne-

oprávnená. Členovia odbornej rady vyjadrili súhlas so znížením výšky finančnej podpory. Rozhodova-

nie Odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny sa realizovalo v zmysle článku 5 odseku 1 

Rokovacieho poriadku odbornej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Na základe 

uvedených skutočností riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín rozhodla tak, ako 

je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  

Ad 2: Dňa 30.06.2022 riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín rozhodla 

o podporení žiadateľa: Centrum voľného času, Námestie slobody 1, 073 01 Sobrance, IČO: 35545682 

sumou vo výške 1300 eur. Dôvodom zníženia finančnej podpory o 157 eur je identifikácia výdavkov v 

rozpočtovej položke „práce a služby priamo súvisiace s realizáciou projektu“, pričom z obsahu vyplýva,  
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že ide o rozpočtovú položku „strava a občerstvenie“. V zmysle Štruktúry podpornej činnosti FPKNM na 

rok 2022 Fond poskytne rozpočtovú položku strava a občerstvenie vo výške najviac 15% zo sumy pri-

delenej dotácie. Členovia odbornej rady vyjadrili súhlas so znížením výšky finančnej podpory. Rozho-

dovanie Odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny sa realizovalo v zmysle článku 5 odse-

ku 1 Rokovacieho poriadku odbornej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Na zá-

klade uvedených skutočností riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín rozhodla 

tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  

Ad 3: Dňa 30.06.2022 riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín rozhodla 

o podporení žiadateľa: Veterné koleso, o.z., Hrebendova 1024/5, 040 11 Košice-Západ, IČO: 54280745 

sumou vo výške 4000 eur. Právnym titulom zníženia finančnej podpory o 147 eur je predmetné roz-

hodnutie riaditeľky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín z 30. júna 2022, ktoré sa opiera-

lo o odporučenie odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny neobstarať hmotný majetok 

súvisiaci s projektom, na základe čoho sa táto rozpočtová položka nezapočítava do výslednej sumy 

podpory. Členovia odbornej rady vyjadrili súhlas so znížením výšky finančnej podpory. Rozhodovanie 

Odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny sa realizovalo v zmysle článku 5 odseku 1 Ro-

kovacieho poriadku odbornej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Na základe uve-

dených skutočností riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín rozhodla tak, ako je 

uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  

Ad 4: Dňa 30.06.2022 riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín rozhodla 

o podporení žiadateľa: OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRE LEPŠI ŽIVOT RÓMOV V DRIENOVCI, 044 01 Drie-

novec 214, IČO: 52925536 sumou vo výške 6000 eur. Dôvodom zníženia finančnej podpory o 225 eur 

sú výdavky v rozpočtovej položke „autorské honoráre – projektový manažér“. V zmysle Štruktúry 

podpornej činnosti FPKNM na rok 2022 maximálnym prípustným výdavkom na projektového manažé-

ra je výdavok vo výške najviac 10% z pridelenej sumy. Členovia odbornej rady vyjadrili súhlas so zní-

žením výšky finančnej podpory. Rozhodovanie Odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny 

sa realizovalo v zmysle článku 5 odseku 1 Rokovacieho poriadku odbornej rady Fondu na podporu 

kultúry národnostných menšín. Na základe uvedených skutočností riaditeľka Fondu na podporu kultú-

ry národnostných menšín rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  

 

Poučenie: 
 

Proti rozhodnutiu riaditeľky Fondu v zmysle § 15 ods. 7 zákona č. 138/2017 Z. z. v znení ne-
skorších predpisov nie je možné podať podľa § 15 ods. 9 cit. zákona  odvolanie. 
 

 
 

V Bratislave dňa 6. decembra 2022 
 

 

____   ________ 
                                    PhDr. Alena Kotvanová 

riaditeľka 
Fond na podporu 

kultúry národnostných menšín  


