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Rozhodnutie riaditeľky 

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zo dňa 15.08.2022 
 

 
Riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „Fond“) ako príslušný orgán podľa 
ust. § 15 ods. 7 v spojení s § 4 ods. 2 písm. p) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národ-
nostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov  

 
zrušuje 

 
v zmysle § 15 ods. 8 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 
rozhodnutie riaditeľa č. 16 zo dňa 22.07.2022 o pridelení finančných prostriedkov k číslu žiadosti o poskyt-
nutie finančných prostriedkov 22-322-01691 a v spojení s ustanovením § 17 ods. 10 zákona č. 138/2017 Z. 
z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších  právnych predpisov 
 

vyraďuje 
 

žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov č. 22-322-01691 z rozhodovacieho procesu. 
 

 

 

Odôvodnenie:  

 

Fondu bola dňa 30.03.2022 doručená žiadosť o poskytnutie dotácie č. 22-322-01691 žiadateľa: Sinti 

Drom Slovenska o. z., Jána Hollého 737/95, 071 01 Michalovce, IČO: 54385563.  Fond na základe preskúma-

nia spisového materiálu  v predmetnej veci konštatuje, že v zmysle Štruktúry podpornej činnosti Fondu na 

rok 2022 je podpora v podprograme 3.2.2 určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a re-

alizujú aktivity v danej oblasti. Predmetný žiadateľ právne vznikol 09.03.2022, žiadosť o poskytnutie finanč-

ných prostriedkov bola podpísaná štatutárnym zástupcom predmetného žiadateľa dňa 25.03.2022 a v čase 

posudzovania žiadosti predmetný žiadateľ nespĺňal podmienku preukázateľného pôsobenia a preukázateľ-

nej realizácie aktivít v oblasti definovanej podprogramom 3.2.2 v Štruktúre podpornej činnosti Fondu na rok 

2022.  

Na základe uvedených skutočností Fond konštatuje, že žiadosť č. 22-322-01691 podal neoprávnený 

žiadateľ a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  
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