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ЗАКОН
10. мая 2017
o Фондї на підпору културы народностных меншын і о змінї
і доповнїню дакотрых законів

Народна рада Словацькой републікы прияла слїдуючій закон:
Ст. I
Фонд на підпору културы народностных меншын
(1) Створює ся Фонд на підпору културы народностных меншын (дале лем „фонд“) як
публічноправна інштітуція заміряна на підпору
a) захованя, презентації, охраны і розвоя ідентіты і културного богатства народностных
меншын,
б) выховы і едукації к правам особ, котры належать к народностным меншынам,
ц) забезпечіня інтеркултурного діалоґу і порозумлїня меджі обчанами словацькой народности
і обчанами, котры належать к народностным меншынам і етнічным ґрупам (дале лем
„iнтеркултурный діалоґ і порозумлїня“).
(2) Фонд є юрідічна особа з центром у Братїславі.
§2
Дїятельство фонду
Фонд реалізує таку роботу:
a) придїлює фінанції на підпору културных і научных актівіт заміряных подля § 1 абз. 1 з цїлём
1. основаня такых актівіт і
2. шырїня і презентації выслїдків такых актівіт у Словацькій републіцї і за граніцями,
б) моніторує підпорены проєкты,
ц) веде евіденцію
1. жадостей о придїлїня фінанцій (дале лем „жадость“),
2. жадателїв о придїлїня фінанцій (дале лем „жадатель“) i

3. приїмателїв фінанцій (дале лем „приїматель“),
д) сполупрацує з орґанами штатной справы, орґанами теріторіалной самосправы,
публічноправныма інштітуціями і іншыма особами в інтересї створёваня приязных условій на
розвой актівіт подля буквы a),
e) сполупрацує з партнерьскыма орґанізаціями в загранічу,
ф) котролює дотримованя підписаных контрактів і вымагать довгы выплываючі із контрактів
підписаных з приїмателями подля § 19.
§3
Орґаны фонду
Орґанами фонду суть
a) директор,
б) oдборны рады,
ц) дозорна комісія,
д) справна рада.
§4
Директор
(1) Директор є штатутарьным орґаном фонду і екзекутівным орґаном фонду. В часї ёго
неучасти заступлює го в розсягу ёго прав і повинностей ним повіреный заступця.
(2) Директор
a) веде дїятельство фонду,
б) предкладать справній радї на схвалїня прінціпы, способ і крітерії оцїнёваня жадостей,
ц) предкладать справній радї на схвалїня прінціпы придїлёваня фінанцій,
д) схвалює розрахунок фонду на становленый період і ёго зміны в данім періодї на основі
рїшіня дозорной комісії,
e) вырїшує о придїлёваню фінанцій подля § 2 буквы a) на основі рїшіня одборной рады,
ф) ґарантує орґанізачну і адміністратівно-технічну роботу фонду і веде роботу канцеларії
фонду (дале лем „канцеларія“),
ґ) предкладать справній радї на схвалїня пропозіцію штатуту фонду, oрґанізачного порядку
фонду, порядку засїданя одборных рад, порядку засїданя справной рады і іншых внуторных
правил фонду окрім порядку засїданя дозорной комісії,
г) предкладать справній радї на схвалїня річну справу фонду і фінанчну справу фонду
потверджену авдітором,1)
i) орґанізує створїня конкретных схем штаной помочі,
й) менує і одкликує членів одборных рад,
к) менує і одкликує єдного члена справной рады,
л) вырїшує о нарабляню з маєтком фонду на основі шпеціалных крітерій,2)
м) вырїшує о одписаню довгів фонду або о одпущіню довгу на основі шпеціалных крітерій,2)
н) приїмать рїшіня к пропозіціям і рїшіням дозорной комісії,
o) вырїшує о новій пропозіції контракту подля § 19 абз. 5,
п) вырїшує о вшыткых остатнїх проблемах, котры не належать до компетенції іншых орґанів

фонду.
(3) Директор має право брати участь на засїданях справной рады, одборных рад і
коордіначной рады.
(4) Функція директора є незлучна з функціёв:
a) презідента Словацькой републікы,
б) посланця Народной рады Словацькой републікы,
ц) члена влады Словацькой републікы,
д) штатного таёмника,
e) ґенералного таёмника служобного уряду,
ф) председы іншого централного орґану штатной справы і ёго заступцї,
ґ) председы і підпредседы Найвысшого контрольного уряду Словацькой републікы,
г) председы самосправного краю,
i) пріматора і старосты,
й) прокуратора,
к) судцї,
л) члена порадного орґану влады Словацькой републікы в сферї културы,
м) члена орґанів умелецькых фондів,3)
н) члена орґанів Авдіовізуалного фонду4) і Фонду на підпору уменя,5)
o) члена справной рады фонду, одборной рады фонду і дозорной комісії фонду.
(5) Директора менує і одкликує міністер културы Словацькой републікы (дале
лем„міністер културы“). Выменує го на основі конкурзу.
(6) Директор не сміє мати функцію в ниякім орґанї політічной партії або в орґанї
політічного руху, не сміє выступати в ёго менї або дїяти на ёго хосен.
(7) Робочо-правны односины директора суть реґулованы шпеціалныма крітеріями.6)
(8) Кедь директор не є выменованый, або кедь ся ёго функчный період закінчів а іщі не є
выменованый новый директор, роботу і задачі директора реалізує до выменованя нового
директора робітник канцеларії, котрого установить міністер кутуры.
(9) Міністер културы выголосить конкурз на необсаджене місто директора до 30 днїв од
дня закінчіня функчного періоду директора.
§5
Персоналны крітерії на функцію директора
(1) За директора мож выменовати фізічну особу, котра:
a) є способна реалізовати правны дїла в повній мірї,
б) є бездоганна,
ц) має высокошкольску освіту найменше другого ступня,
д) має найменше пятьрічну одборну практіку в сферї културы, уменя або в областях заміряных
на проблематіку народностных меншын,
e) має найменше пятьрічну практіку у ведучій функції,
ф) не реалізує функцію подля § 4 абз. 4 або роботу подля шпеіалных крітерій,7) aбо предложить
честне выголошіня подля абзаца 3 буквы ф), же уведжену функцію або роботу перестане робити
до 30 днїв од выменованя,

ґ) сповнять становлены крітерії про роботу в публічнім інтересї подля шпеціалных крітерій,6)
г) успішно абсолвовала конкурз.
(2) За особу бездоганну в контекстї того закона ся не поважує тот, хто быв правоплатно
одсудженый за напланованый трестный скуток. Бездоганность ся превказує выписом з реґістра
трестів, котрый не сміє быти старшый як три місяцї перед днём становленым на поданя жадости
до конкурзу.
(3) К жадости до конкузу на функцію директора кандідат приложить
a) проєкт розвоя фонду,
б) выпис з реґістра трестів подля абз. 2,
ц) штруктуровану біоґрафію,
д) документ о найвысшій досягнутій освітї,
e) документ, котрый свідчіть о одборній практіцї подля абзаца 1 буквы д), і о роботї у ведучій
функції подля абзаца 1 буквы e),
ф) честне выголошіня, же не реалізує функцію подля § 4 абз. 4 або роботу подля шпеціалных
крітерій,7) aбо честне выголошіня, же до 30 днїв од выменованя перестане тоту функцію або
роботу робити.
(4) Функчный період директора є штири рокы. Тота сама особа може быти выменована за
директора найвеце у двох по собі наслїдуючіх функчных періодах .
§6
Закінчіня функції директора
(1) Функція директора ся скінчіть
a) завершінём функчного періоду,
б) зложiнём функції; функція ся скінчіть днём, коли ознамлїня о зложіню функції дістане
міністер културы, покы в ознамлїню не є уведженый пізнїшый термін зложіня функції,
ц) oдкликанём з функції,
д) смертёв або выголошінём за мертвого.
(2) Міністер културы директора одкліче, кедь
a) на основі правоплатного рїшіня суду была оклїщена ёго способнось реалізовати правны
дїла,
б) быв правоплатно одсудженый за напланованый трестный скуток,
ц) порушив установлїня того закона або установлїня іншых общо обовязных правных норм,
дотыкаючіх ся діспонованя з публічныма фінанціями або з маєтком публічноправной інштітуції,
д) є у функції або робить роботу, котра подля § 4 абз. 4 aбо подля шпеціалных крітерій7) є
незлучна з реалізаціёв функції директора, aбо в розпорї з честным выголошінём подля § 5 абз. 3
буквы ф) таку функцію або роботу робить ай по 30 днях, минувшых од выменованя.
(3) Міністер културы може директора одкликати, кедь
a) не реалізує свою функцію веце як три по собі наслїдуючі місяцї,
б) порушив повинности або оклїщіня робітника реалізуючого роботу в публічнім інтересї
подля шпеціалных крітерій,8)
ц) порушив установлїня іншых законів звязаных з реалізаціёв ёго функції.9)

§7
Одборны рады
(1) Oдборны рады посуджують жадости і дають пропозіцію на підпору проєктів директорови,
враховано вышкы фінанцій, котры мають быти придїлены на конкретный проєкт.
(2) При становлёвню вышкы фінанцій подля абзаца 1 суть одборны рады вязаны обємом
діспонібілных фінанцій, котрыма діспонує дана одборна рада подля § 22, і пріорітами
становленыма подля § 21 абз. 2.
(3) Oдборны рады становлюють в рамках своїх компетенцій пріоріты підпоры на даный
календарьный рік а таксамо заміряня предкладаных проєктів і партіціпують на приправі вызев
на подаваня жадостей.
(4) У фондї ся подля конкретных областей створюють
a) oдборны рады културы булгарьской народностной меншыны, одборны рады културы
чеськой народностной меншыны, одборны рады културы хорватьской народностной меншыны,
одборны рады културы мадярьской народностной меншыны, одборны рады културы моравской
народностной меншыны, одборны рады културы нїмецькой народностной меншыны, одборны
рады културы польской народностной меншыны, одборны рады културы ромской народностной
меншыны, одборны рады културы русиньской народностной меншыны, одборны рады културы
руськой народностной меншыны, одборны рады културы україньской народностной меншыны,
одборны рады културы жыдіской народностной меншыны,
б) одборна рада інтеркултурного діалоґу і порозумлїня.
(5) Oдборны рады подля абз. 4 мають пять членів. Oдборны рады подля абз. 4 буквы a) ся
створюють так, же за кажду пріорітну область уведжену в абзацу 9 ся створить єдна одборна
рада, покы громада орґанізацій подля абз. 10 не вырїшить інакше.
(6) Надполовинну векшыну членів одборной рады подля абз. 4 буквы a) выменує директор
з кандідтів зволеных громадов орґанізацій даных народностных меншын подля абз. 9 і 10.
Остатнїх членів одборной рады подля абз. 4 буквы a), і вшыткых членів оборной рады подля абз.
4 буквы б) выменує директор без попереднёй пропозіції.
(7) Кедь громада oрґанізацій даной народностной меншыны не запропонує достаточне
чісло кандідатів на членів одборной рады подля абз. 6, звышных членів выменує директор ай без
пропозіції. Єднакый поступ платить ай тогды, кедь громада запропонує кандідата, котрый не
сповнять крітерії подля § 8 абз. 1.
(8) За орґанізацію даной народностной меншыны ся в контекстї того закона поважує
правна особа з центром на теріторії Словацькой републікы, котра може превказати, же ся
актівізує в сферах подля § 1 абз. 1 букв a) і б) найменше три рокы і котра ся приголосить на вызву
директора і в приглашцї уведе
a) в котрій з пріорітных сфер уведженых в абз. 9 реалізує свої актівіты,
б) ід котрій народностній меншынї належить,
ц) же потверджує свій інтерес партіціповати на выберї і вольбах кандідатів на членів одборных
рад.
(9) Директор скліче громаду орґанізацій, котры ся приголосили подля абз. 8 на ёго вызву,
а то окреме за кажду народностну меншыну. Громада зволить кандідатів на членів одборных рад,
трёх за кажду з пріорітных сфер:
a) културно-освітня і едукачна робота, наука і научне баданя,
б) літературна, выдавательска і публікачна робота,
ц) театралне, музичне, танечне, вытварне і авдіовізуалне уменя.
(10) Громада орґанізацій може надпововиннов векшынов голосів притомных вырїшыти,
же про дану народностну меншыну ся створить лем єдна одборна рада, котра буде сполочна про

вшыткы пріорітны сферы. Громада орґанізацій зволить до єдной сполочной одборной рады трёх
кандідатів – єдного за кажду з пріорітных сфер подля абзаца 9.
(11) Oдборны рады подля абз. 5 створены про кажду пріорітну сферу подля абз. 9 про дану
народностну меншыну творять коордіначну раду. Коордіначна рада волить члена справной рады
подля § 13 абз. 2, вырїшує о роздїлёваню фінанцій подля § 22 абз. 2 і може вырїшовати о пріорітах
підпоры про народностну меншыну на даный календарьный рік, кедь дістане на то повну міць
од одброных рад, котры творять коордіначну раду. Засїданя коордіначной рады скликує на
пропозіцію одборной рады директор. Засїданя коордіначной рады веде председа коордіначной
рады зволеный надполовиннов векшынов притомных членів коордіначной рады. Кедь
коордіначна рада вырїшує о пріорітах підпоры про дану народностну меншыну, на приятя рїшіня
ся выжадує надполовинна векшына вшыткых членів коордіначной рады.
(12) Міністерство културы Словацькой републікы (дале лем „міністерство културы“)
выдасть общо обовязны правны нормы, котрыма становить поступ і орґанізацію скликаня
громады орґанізацій і можны поступы при орґанізованю волеб кандідатів на членів одборных
рад і деталнїшы інформації о предкладаню пропозіцій орґанізацій на вольбы і менованя
кандідатів за членів одборных рад.
(13) Oдборна рада спомеджі своїх членів зволить председу, котрый скликує і веде засїданя
даной одборной рады. Кедь председа одборной рады не може взяти участь на засїданю, засїданя
веде ним повіреный член одборной рады.
§8
Членство в одборній радї
(1) За члена одборной рады подля § 7 абз. 4 буквы a) може быти выменована фізічна
особа, котра
a) має найменше трирічну практіку в сферї културы або наукы,
б) є способна на юрідічны дїла в повнім розсягу,
ц) є бездоганна.
(2) За члена одборной рады подля § 7 абз. 4 буквы б) може быти выменована фізічна
особа, котра
a) має найменше трирічну практіку в сферї подля § 1 абз. 1 буквы ц),
б) є способна на юрідічны дїла в повнім розсягу,
ц) є бездоганна.
(3) Член одборной рады не сміє мати функцію в орґанах політічной партії або політічного
руху, выступати в їх менї або робити на їх хосен.
(4) Функчный період члена одборной рады є два рокы. Тота іста особа може быти
выменована за члена одборной рады ай веце раз. Функчный період члена одборной рады зачінать
днём, котрый наслїдує по скінчіню мандату члена одборной рады, на місто котрого быв
выменованый, но найпізнїше днём ёго выменованя.
(5) Членство в одборній радї є незаступиме.
(6) Член одборной рады є в робочо-правнім одношіню10) з фондом. Робочо-правне
одношіня члена одборной рады з фондом реґулують установлїня Законника роботы.
(7) Член одборной рады має право на фінанчну компензацію за дорогу до міста засїданя і
назад подля шпеціалных крітерій.11)
(8) Функція члена одборной рады є незлучна з функціёв директора і функціёв члена
дозорной комісії.
(9) З процесу посуджованя жадостей є вылученый член одборной рады, котрый є

жадателём, штатутарьным орґаном жадателя або членом штатутарьного орґану жадателя.
(10) Функція члена одборной рады ся скінчіть
a) завершінём функчного періоду,
б) oдкликанём з функції,
ц) зложінём функції; членство заникать днём доручіня ознамлїня о зложіню функції
директорови, покы в ознамлїню не є уведженый пізнїшый термін зложіня функції,
д) смертёв або выголошінём за мертвого.
(11) Члена одборной рады директор одкліче тогды, кедь член одборной рады перестане
сповняти крітерії подля абз. 1 aбо абз. 2 aбо порушить заказ подля абз. 3.
§9
Дозорна комісія
(1) Дозорна комісія як контрольный орґан фонду
a) дозерать на дотримованя повинностей фонду подля того закона, іншых общо обовязных
правных норм12) і внуторных правил фонду,
б) контролює дотримованя правилного і ефектівного господарїня фонду, ефектівного
роздїлёваня фінанцій фонду, хоснованя фінанцій і заобходжіня з маєтком фонду,
ц) высловлює ся к пропозіції розрахунку, к фінанчній справі і к річній справі фонду; свої
погляды предкладать справній радї і директорови,
д) высловлює свій погляд на заобходжіня з маєтком фонду перед рїшінём директора,
e) высловлює свій погляд к пропозіціям на одписаня довгів фонду або на одпущіня довгу
перед рїшінём директора,
ф) інформує директора о выслїдках своёй роботы і найдженых недостатках,
ґ) дає директорови пропозіції на ліквідацію уведженых недостатків,
г) волить председу дозорной комісії на функчный період двох років,
i) схвалює порядок засїданя дозорной комісії.
(2) Членове дозорной комісії мають право перепозерати цїлу фінанчну і економічну
аґенду звязану з господарїнём і заобходжінём з маєтком фонду. Директор є повинный дати такы
доклады членам дозорной комісії безодкладно.
§ 10
Зложіня дозорной комісії і членство в дозорній комісії
(1) Дозорна комісія має пять членів, котрых выменує і одкликує міністер културы.
(2) Міністер културы выменує членів дозорной комісії такым способом:
a) єдного члена на пропозіцію міністра фінанцій Словацькой републікы,
б) єдного члена на пропозіцію приналежного выбору Рады влады Словацькой републікы про
людьскы права, народностны меншыны і родову рівноправность,
ц) єдного члена на пропозіцію уповномочненого влады Словацькой републікы про
народностны меншыны і
д) двох членів без пропозіції.
(3) За члена дозорной комісії мож выменовати фізічну особу, котра
a) є способна на юрідічны дїла в повнім розсягу,

б) є бездоганна,
ц) має высокошкольску освіту другого ступня в штудійнім одборї економія, менежмент або
право і
д) має найменше пятьрічну одборну практіку в сферї економії, менежменту або права.
(4) Функція члена дозорной комісії є незлучна з функціёв директора і з членством в
одборній радї і в справній радї.
(5) Член дозорной комісії є повинный почас реалізації своёй функції дїяти нестранно і
стримати ся такых кроків, внаслїдку котрых бы были преферованы ёго особны інтересы перед
публічным інтересом.
(6) Членство в дозорній комісії є незаступиме.
(7) Дозорна комісія спомеджі своїх членів зволить председу, котрый веде засїданя
дозорной комісії. Председу почас ёго неучасти заступує ним повіреный член дозорной комісії.
(8) Членови дозорной комісії належить за реалізацію функції місячна мзда в сумі єдной
пятины середнёй місячной мзды в господарьстві Словацькой републікы, вырахованой
Штатістічным урядом Словацькой републікы за попереднїй календарьный рік.
(9) Член дозорной комісії має право на фінанчну компензацію за транспорт, котрым путує
до і з міста реалізаії засїданя, подля шпеціалных крітерій.11)
§ 11
Функчный період члена дозорной комісії
(1) Функчный період члена дозорной комісії є штири рокы. Тота сама особа може быти
выменована за члена дозорной комісії найвеце у двох по собі наслїдуючіх функчных періодах.
(2) Функчный період члена дозорной комісії ся зачінать днём, котрый наслїдує по
скінчіню мандату члена дозорной комісії, на котрого місто быв выменованый, найскорїше але
днём ёго выменованя.
§ 12
Скінчіня членства в дозорній комісії
(1) Членство в дозорній комісії ся скінчіть
a) завершінём функчного періоду,
б) зложінём функції; членство заникать днём доручіня ознамлїня о зложіню функції
міністрови културы, покы в ознамлїню не є уведженый пізнїшый термін зложіня функції,
ц) одкликанём з функції; членство заникать днём становленым в одкликаню з функції члена
дозорной комісії,
д) смертёв або выголошінём за мертвого.
(2) Міністер културы члена дозорной комісії одкліче, кедь
a) быв правоплатно одсудженый за напланованый трестный скуток,
б) правоплатным рїшінём суду была оклїщена ёго способность на правны дїла,
ц) не реалізує функцію найменше три по собі наслїдуючі календарьны місяцї або
д) не реалізує функцію в згодї з крітеріями § 10 абз. 4 і 5.
(3) Міністер културы може одкликати члена дозорной комісії ай без уведжіня доводу.

§ 13
Справна рада
(1) Справна рада
a) схвалює на пропозіцію директора прінціпы, способ і крітерії оцїнёваня жадостей,
б) схвалює на пропозіцію директора прінціпы придїлёваня фінанцій,
ц) схвалює на пропозіцію директора штатут фонду,
д) схвалює на пропозіцію директора орґанізачный порядок фонду, порядок засїданя одборных
рад, порядок засїданя справной рады і далшы внуторны предписы фонду, котрых схвалёваня
подля того закона не належить до компетенції іншых орґанів фонду,
e) схвалює на пропозіцію директора і на основі рекомендацій дозорной комісії річну справу
фонду і фінанчну справу фонду потверджену авдітором,1)
ф) волить спомеджі своїх членів председу справной рады.
(2) Справна рада має 15 членів. Коордіначна рада або одборна рада подля § 7 абз. 10
волить і одкликує спомеджі своїх членів члена справной рады так, жебы за кажду народностну
меншыну быв зволеный єден член справной рады; на зволїня члена справной рады ся пожадує
надполовинна векшына голосів вшыткых членів коордіначной рады або одборной рады подля §
7 абз. 10. Такым способом зволеный член справной рады може быти одкликаный лем
коордіначнов радов або одборнов радов подля § 7 абз. 10, котра го зволила. Єдного члена
справной рады менує і одкликує міністер културы, а єдного члена справной рады менує і
одкликує директор. Членство в справній радї є незаступиме.
(3) Членом справной рады не може быти директор або член дозорной комісії.
(4) Член справной рады є в робочо-правнім одношіню10) з фондом; робочо-правне
одношіня члена справной рады з фондом реґулують установлїня Законника роботы. Член
справной рады має право на фінанчну компензацію за транспорт, котрым путовав до і з міста
засїданя, подля шпеціалных крітерій.11)
(5) Подробности о засїданю і рїшінях справной рады реґулує порядок засїданя, котрый
схвалює справна рада.
(6) Функчный період члена справной рады є штири рокы. Функчный період члена
справной рады зачінать днём, котрый наслїдує по скінчіню мандату члена справной рады, на
котрого місто быв зволеный або выменованый, найскорїше днём ёго зволїня або выменованя.
(7) Функчный період члена справной рады ся скічіть
a) завершінём функчного періоду,
б) зложінём функції; реалізація функції ся скінчіть днём доручіня ознамлїня о зложіню
функції тому орґану фонду, котрый члена справной рады зволив, міністрови културы або
директорови, кедь быв член справной рады выменованый міністром културы або директором,
покы в ознамлїню не є уведженый пізнїшый термін зложіня функції,
ц) скінчінём членства в даній одборній радї,
д) скінчінём робочо-правного одношіня робітника фонду,
e) oдкликанём,
ф) смертёв або выголошінём за мертвого.
(8) Справна рада спомеджі своїх членів зволить председу, котрый веде засїданя справной
рады. Председу в часї ёго неучасти на засїданю заступлять ним повіреный член справной рады.
(9) Коордіначна рада або одборна рада подля § 7 абз. 10 може члена справной рады,
котрого до функції зволила, одкликати, покы не быв участный на двох по собі наслїдуючіх
засїданях справной рады. Міністер културы або директор може члена справной рады, котрого
выменовав, одкликати ай без уведжіня доводу.

(10) Подробности о вольбах і одкликаню члена справной рады реґулують общо обовязны
правны нормы, котры выдає міністерство културы.
§ 14
Канцеларія
(1) Канцеларія реалізує задачі споєны з орґанізачным, персоналным, адміністратівным і
технічным ходом фонду.
(2) Канцеларія контролює комплетность предкладованых жадостей і жадостей, котры
сповнюють крітерії § 17 абз. 8, предкладує їх на посуджіня одборным радам. При жадостях,
котры не сповнюють крітерії § 17 абз. 8, поступує канцеларія подля § 17 абз. 9.
§ 15
Придїлёваня дотацій
(1) Фонд придїлює дотації подля § 2 буквы a) на підпору проєктів у такых областях:
a) културно-освітня робота і едукачна робота,
б) eдічна робота,
ц) актівіты театрів, умелецькых колектівів і културных інштітуцій,
д) умелецька творчость,
e) наука в сферї културы, жывота і історії народностных меншын,
ф) робота в кружках і актівіты у вольнім часї,
ґ) загранічна презентація културы народностных меншын,
г) підпора інтеркултурного діалоґу і порозумлїня,
i) підпора ідентіфікації і спознаваня сполочного културного богатства і традіцій,
й) підпора вымінных проґрамів, перебывань і сполочных едукачных акцій, конкурзів у
розлічных областях познаня і умелецькой творчости про дїти і молодеж,
к) oхрана, одборне спрацованя і діґіталізація културной дїдовизны народностных меншын,
л) креатівный промысел,
м) підпора розвоя вжываня языків народностных меншын.
(2) Фонд придїлює фінанції формов
a) дотації або
б) штіпендії.
(3) Фонд придїлює фінанції формов штіпендії лем фізічным особам на підпору културых
і научных актівіт в згодї з цїлями становленыма у § 1 абз. 1. Штіпендія є цїлено вязана фінанчна
підпора, яка ся назад не вертать і котру фонд выплачує єден раз або веце раз в точно становленім
часовім гармоноґрамі на основі підписаного контракту подля § 19.
(4) Придїлїня дотації од фонду не мож ся дожадовати правнов путёв.
(5) Фонд не може придїлити дотації на
a) заплачіня страт з дїятельства особ,
б) заплачіня довгів з розрахунків попереднїх років,
ц) рефундацію вытрат загорнутых до розрахунків попереднїх років,
д) сплачаня борґів, пожычок і уроків з приятых борґів і пожычок.

(6) Фонд може жадателёви становити условіє на придїлїня дотації, а то повинность у
писмовій формі превказати, же може проєкт, на котрый жадать фінанції, кофінанцовати з
властных фінанцій або інакшым способом. Вышку кофінанцованя становить фонд в рамках
крітерій на придїлёваня фінанцій і пріоріт підпоры подля § 7 абз. 3 в конкретнім періодї.
(7) O придїлїню дотації вырїшить директор до 60 днїв од дня доручіня жадости, котра є
комплетна, на основі пропозіції oдборной рады. Директор вырїшить о
a) придїлїню дотації, покы придїлити дотацію на конкретну жадость рекомендовала одборна
рада, і покы є то в згодї з тым законом і в згодї з правилами придїлёваня штатной помочі подля
шпеціалных крітерій,13)
б) непридїлїню дотації, покы придїлити дотацію на конкретну жадость одборна рада не
рекомендовала, або покы то не є в згодї з тым законом або з правилами придїлёваня шатной
помочі подля шпеціалных крітерій.13)
(8) Рїшіня директора подля абз. 7 фонд опублікує на своїй вебовій сторінцї в згодї з § 23;
рїшіня подля абз. 7 буквы б) обсягує ай довод непридїлїня дотації. Проти рїшіню подля абз. 7 ся
не мож одкликати.
(9) На основі рїшіня подля абз. 7 буквы a) фонд выготовить і предложить жадателёви
пропозіцію контракту подля § 19.
§ 16
Жадатель
(1) Жадателём може быти фізічна особа, котра досягла вік 18 років, або правна особа,
котрой предметом дїятельства є реалізація културных або іншых актівіт шпеціфікованых у вызві
на подаваня жадостей в згодї з цїлями подля § 1 абз. 1.
(2) Дотацію мож придїлити жадателёви, котрый
a) сполупрацує в рамках штатного шатістічного моніторованя в културї подля шпеціалного
закона,14)
б) не быв правоплатно одсудженый за напланованый трестный скуток проти маєтку,15)
ц) не є в процесї банкроту, не збанкротовав, не є в рештруктуралізації або не была му одперта
пропозіція на выголошіня банкроту про недостаток маєтку,16)
д) не є в ліквідації,17)
e) не веде ся протів нёго екзекуція або не вырїшує ся о нїй,18)
ф) має вырівнаны фінанчны одношіня із штатным розрахунком, розрахунками сел/міст,
розрахунками высшых теріторіалных цїлків, розрахунком Фонду на підпору уменя або з
розрахунком Авдіовізуалного фонду,
ґ) не порушив у послїднїх трёх роках заказ нелеґалной роботы подля шпеціалных крітерій,19)
кедь є жадателём правна особа або фізічна особа – бізнісмен,
г) не має евідованы недоплаткы на поїщіню – на повиннім публічнім здравотнім поїщіню,
недоплаткы на соціалнім поїщіню або на повинім старобнім пензійнім шпорїню,
i) предложыв выучтованя дотацій з попереднїх періодів,
й) вернув фонду фінанції подля § 19 абз. 10,
к) не быв правоплатно покутованый заказом приїмати дотації або субвенції, покы є жадателём
правна особа,20)
л) не быв правоплатно покутованый заказом приїмати поміч і підпору з фондів
Европской унії, покы є жадателём правна особа,21)
м) є записаный в реґістрї партнерів публічного сектора,22) покы жадатель має повинность

записовати ся до реґістра партнерів публічного сектора.22)
(3) Сповнїня крітерій подля абз. 2 ся превказує
a) выголошінём жадателя, же сповнює крітерії уведжены в абз. 2 буквах a), ц) aж й), котре є
сучастёв жадости,
б) выписом з реґістра трестів сповнїня крітерій подля абз. 2 букв б), к) і л),
ц) докладами уведженыма в § 19 абз. 6 сповнїня крітерія подля абз. 2 букв ц) aж e), ґ) і г).
(4) Жадатель, котрому была придїлена дотація, не сміє дотацію перевести на іншу фізічну
особу або правну особу.
(5) Жадателём не може быти
a) член дозорной комісії або директор ани їм близка особа,
б) правна особа, котрой членом ведучіх орґанів, контрольных орґанів або дозорных орґанів
або штатутарьным орґаном або членом штатутарьного орґану є член дозорной комісії, директор
або їм близка особа,
ц) розрахункова орґанізація або орґанізація фунґуюча на базї штатной помочі, фундатором
котрой є міністерство културы.
§ 17
Подаваня жадостей
(1) Фонд може придїлити дотацію на основі писомной жадости. Формуларь жадости фонд
опублікує на своїй вебовій сторінцї. Жадатель в жадости уведе яку форму дотації жадать і в якім
обємі.
(2) К жадости о дотацію ся приложать такы додаткы
a) попис проєкту,
б) цїлковый розрахунок проєкту враховано вычіслїня выналоженых фінанцій,
ц) доклад о правній субєктівітї жадателя, покы є жадателём правна особа, окрем жадателя,
котрым є село/місто або высшый теріторіалный цїлок,
д) доклад, котрым ся превказує право обходовати, або іншый доклад, котрым ся превказує
право на бізніс, покы є жадателём фізічна особа – бізнісмен,
e) доклад о сповнїню крітерія подля § 15 абз. 6,
ф) выпис з реґістра трестів не старшый як три місяцї к дню поданя жадости окрем правной
особы, котра не має трестну одповідность подля шпеціалных крітерій,23)
ґ) доклад о створїню рахунку24) жадателя в банцї або у філіалцї загранічной банкы,25) на
котрый жадатель жадать послати дотацію,
г) потверджіня о заплачіню адміністратівного поплатку за спрацованя жадости подля § 18,
i) іншы доклады потребны на посуджіня жадости, котры фонд шпеціфікує у вызві на подаваня
жадостей.
(3) Додаток подля абз. 2 буквы ц) є жадатель повинен предложыти к першій жадости,
котру подає в календарьнім роцї фонду, як оріґінал або як урядно потверджену копію. Додаток
подля абз. 2 буквы д) є жадатель повинен предложыти к першій жадости, котру подає в
календарьнім роцї, як оріґінал або як урядно потверджену копію, не старшу як три місяцї ку дню
поданя жадости. Кедь не настали ниякы зміны в докладах подля першого речіня або другого
речіня, жадатель має право в далшых жадостях одкликати ся лем она жадость, ід котрій доклад
приложыв. Кедь настала зміна в докладах подля першого речіня або подля другого речіня,
жадатель є повинен приложыти зміненый доклад к найблизшій жадости подаваній по змінї
докладу.

(4) Покы ся додаткы подля абз. 2 предкладують в іншім як в штатнім языку Словацькой
републікы, жадатель є повинен предложыти ай їх переклад до штатного языка Словацькой
републікы; не платить то про додаткы подля абз. 2 выготовлены в чеськім языку.26)
(5) Жадости ся подають в термінах становленых фондом, котры фонд шпеціфікує про
даный часовый період у вызві на подаваня жадостей.
(6) Кедь ся на реалізації єдного проєкту подїлять веце особ, жадателём на тот проєкт може
быти лем єдна особа, котра є на тот цїль писомно уповномочена остатнїма участныма особами.
Повна міць мусить быти урядно потверджена.
(7) Додатком к жадости о штіпендію суть додаткы подля абз. 2 букв a), ф), ґ), і).
(8) По доручіню жадости фонду сконтролює канцеларія ці жадость подав жадатель, котрый
на то мав право подля § 16, ці подана жадость є коректно выповнена і обсягує додаткы подля абз.
2 або абз. 7. Сучасно канцеларія перевірить комплетность розрахунку і згоду жадости із
крітеріями придїлёваня фінанцій схваленых справнов радов подля § 13 абз. 1 буквы б).
(9) Кедь жадость не є коректно выповнена, не обсягує додаткы подля абз. 2 або абз. 7 aбо
має іншы недостаткы, фонд писомно вызве жадателя на доповнїня або на оправу жадости в
термінї, котрый не сміє быти куртшый як десять днїв од дня доручіня вызвы на доповнїня або на
оправу жадости.
(10) Жадость, котру подав жадатель, котрый на то не мав право, або котра не є коректно
выповнена, не обсягує додаткы подля абз. 2 або абз. 7 або має іншы недостаткы і жадатель ю не
доповнив або не оправив ани в додаточнім термінї подля абз. 9, канцеларія жадость вырядить з
процесу придїлёваня дотацій а тот факт безодкладно ознамить жадателёви. Таксамо поступує
канцеларія ай тогды, кедь подля предложеного розрахунку проєкту збачіть, же жадость не є в
згодї із крітеріями придїлёваня фінанцій схваленых справнов радов подля § 13 абз. 1 буквы б).
(11) Жадость, котра сповнять крітерії подля абз. 8, канцеларія придїлить посудити
конкретній одборній радї. Одборна рада жадость вєдно з писомным посудком предлложить
директорови на рїшаня.
§ 18
Адміністратівный поплаток за спрацованя жадости
(1) За спрацованя жадости у формі дотації є жадатель повинный заплатити фонду
адміністратівный поплаток.
(2) Aдміністратівный поплаток становить 0,1 % з пожадованых фінанцій, найменша сума
поплатку є 20 еур a найбівша 1 000 еур.
§ 19
Контракт
(1) Фонд придїлює фінанції подля § 15 абз. 2 на основі писомного контракту підписаного
із жадателём.
(2) Контрактом ся фонд завязує придїлити жадателёви фінанції на становленый цїль за
условій становленых тым законом і фондом. Жадатель ся завязує уведжены фінанції схосновати
в згодї із становленым цїлём і крітеріями, а таксамо годновірно превказати фонду їх схоснованя
подля контракту.
(3) Контракт обсягує
a) iдентіфікачны даны обидвох субєктів, котры підписали контракт,
б) предмет контракту,
ц) цїль придїлїня фінанцій,

д) попис проєкту і ёго назву,
e) суму придїленых фінанцій,
ф) крітерії, за якых были придїлены фінанції, і условія їх хоснованя,
ґ) крітерії спрацованя економічной аґенды з придїленой дотації,
г) санкції за порушіня условій контракту,
i) іншы договорены правила звязаны з придїлїнём дотації.
(4) Фонд до 30 днїв од выданя рїшіня директора о придїлїню дотації доручіть жадателёви
пропозіцію контракту. Кедь жадатель найпізнїше до 30 днїв од доручіня пропозіції контракту
тоту пропозіцію не прийме, пропозіція контракту заникать.
(5) Кедь жадатель прийме пропозіцію контракту із додатками, припоминками,
оклїщінями або іншыма змінами, таке приятя ся поважує за нову пропозіцію контракту.
Дирекотор до 30 днїв од предложіня новой пропозіції контракту вырїшить о ёго приятю або
неприятю. Нова пропозіція контракту не сміє обсяговати додаткы, припоминкы, оклїщіня або
іншы зміны, котры ся дотыкають предмету контракту подля абз. 3 букв б) аж e).
(6) Перед придїлїнём дотації і підписанём контракту жадатель, котрый є правнов особов
або фізічнов особов – бізнісменом, повинен фонду послати потверджіня не старшы як три місяцї,
а то
a) потверджіня приналежного суду о тім, же жадатель не є в банкротї, в рештруктуалізації або
в ліквідації, же не є в процесї банкроту або му не была одперта пропозіція на выголошіня
банкроту про недостаток маєтку,
б) потверджіня приналежного суду або данёвого уряду о тім, же жадатель не є в процесї
екзекуції або данёвой екзекуції,
ц) потверджіня Соціалной поїщовнї о тім, же жадатель не має евідованы недоплаткы на
соціалнім поїщіню і на повиннім старобнім пензійнім шпорїню,
д) потверджіня з каждой здравотной поїщовнї о тім, же жадатель не має евідованы недоплаткы
на повиннім публічнім здравотнім поїщіню,
e) потверджіня приналежного данёвого уряду о тім, же жадатель не має данёвы недоплаткы,
ф) потверджіня приналежного іншпекторату роботы о тім, же жадатель не порушив заказ
нелеґалной роботы.
(7) Підписанём контракту ся жадатель стає приїмателём.
(8) Придїлены фінанції може приїматель схосновати лем на цїлї уведжены в контрактї.
(9) Приїматель є повинный додати к выучтованю придїленых фінанцій подля контракту
a) документы потрібны на выучтованя придїленых фінанцій,
б) справу о реалізації проєкту, котра подробно пописує вшыткы етапы реалізації проєкту,
ц) інформацію о сповнїню цїлїв, котры жадатель увів у жадости,
д) властне оцїнїня приносу проєкту по ёго реалізації.
(10) Приїматель є повинный вернути фонду фінанції, котры
a) схосновав у розпорї з договореным цїлём подля абз. 3 буквы ц),
б) не схосновав вшыткы або часть з них на фінанцованя проєкту подля абз. 3 буквы д).
(11) Приїматель є повинный вернути фінанції подля абз. 10 буквы a) до 30 днїв од засланя
выучтованя або од становлїня їх некоректного схоснованя. Приїматель є повинный вернути
фінанції подля абз. 10 буквы б) до 30 днїв од скінчіня реалізаії проєкту.
(12) Приїматель є повинный заплатити фонду покуту у вышцї 1 % з придїленых фінанцій,
найменше 30 еур, за недотриманя терміну на предложіня выучтованя уведженого в контрактї або

у вызві фонду. Кедь приїматель предложить выучтованя пізнїше як шість місяцїв од
становленого терміну, є повинный за каждый далшый скінченый місяць запізнїня, наслїдуючій
по шестім місяцю, заплатити покуту 200 еур.
(13) Приїматель є повинный заплатити фонду пенале 0,01 % із сумы некоректно
схоснованых фінанцій, а то за каждый день некоректного хоснованя фінанцій подля абз. 10
буквы a). Приїматель є повинный заплатити фонду пенале 0,01 % із сумы некоректно затриманых
фінанцій, а то за каждый день некоректного затриманя фінанцій по минувшім термінї подля абз.
11.
(14) Фінанції на рахунку приїмателя у банцї або філіалцї загранічной банкы, на котры
были приїмателёви посланы фінанції з фонду, не підлїгають екзекуції ани реалізації рїшіня о нїй.
Рухомый маєток приїмателя, заобстараный з фінанцій фонду, не підлїгать екзекуції ани реалізації
рїшіня о нїй.
(15) Фонд має право зробити у приїмателя контролю як схосновав придїлены фінанції, як
дотримав цїлї і условії уведжены в контрактї.
§ 20
Фінанцованя і господарїня фонду
(1) Прибыткы фонду творять
a) фінанції із штатного розрахунку подля § 21,
б) санкції подля того закона і санкції договорены в контрактї,
ц) адміністратівны поплаткы выбераны подля § 18,
д) фінанчны дары і добровольны поплаткы,
e) іншы прибыткы.
(2) Фінанції фонду ся ведуть на самостатнім рахунку в Штатній касї.27)
(3) Фінанції, з котрыма фонд господарить, може хосновати лем на цїлї подля того закона.
Фонд є повинный хосновати фінанції ефектівно. Фінанції ани іншый маєток фонду не сміє
служыти на хосен політічной партії або політічного руху, ани на хосен кандідата на волену
політічну функцію.
(4) Фонд є повнинный схосновати найменше 96 % сумы своїх прибытків подля абз. 1 букв
a), ц), е) на підпорны актівіты подля того закона.
(5) Фонд може схосновати на властный ход
a) найвеце 4 % із сумы своїх прибытків подля абз. 1 букв a), ц), е),
б) прибыткы подля абз. 1 букв б), д).
(6) Фонд веде економічну аґенду подля шпеціалных крітерій.28) Фінанчна справа і річна
справа мусять быти потверджены авдітором29) а по схвалїню справнов радов мусять быти
опубліковны найпізнїше до кінця четвертого місяця наслїдуючого розрахункового рока.
Фінанчну справу, річну справу і справу авдітора укладать фонд до публічной части реґістра
річных справ о господарїню30) найпізнїше до кінця четвертого місяця наслїдуючого по скінчіню
розрахункового періоду, за котрый ся фінанчна справа робить.
(7) Річна справа обсягує
a) перегляд і оцїнїня роботы фонду дефінованой тым законом, главно роботы подля § 2 буквы
a),
б) перегляд придїленых фінанцій жадателям,
ц) оцїнїня основных даных зафіксованых у фінанчній справі,
д) позначкы дозорной комісії к фінанчній справі і к выслїдкам господарїня фонду,

e) іншы даны, становлены справнов радов.
(8) Нарабляня з маєтком фонду реґулуюь шпеціалны крітерії,2) покы тот закон в § 4 абз. 2
і в § 9 абз. 2 не становлює інакше.
(9) Господарїня з фінанціями фонду підлїгать контролї подля шпеціалных крітерій.31)
§ 21
Вклад до фонду
(1) Міністерство културы придїлять фінанції до фонду із штатного розрахунку на основі
схваленых лімітів на даный період подля закона о штатнім розрахунку найменше в сумі 8 000
000 еур.
(2) Mіністерство културы має право становити, же найвеце 20 % з вкладу до фонду подля
абз. 1 буде прімарно схоснованых на підпору пріоріт становленых міністерством културы.
(3) Mіністерство културы подля абз. 1 вклад до фонду зреалізує каждорічно найпізнїше до
31. януара банковым трансфeром на рахунок фонду.
§ 22
Роздїлїня фінанцій на підпору актівіт
(1) Обєм фінанцій выдїленых на підпору актівіт подля § 20 абз. 4 роздїлить фонд меджі
одборны рады подля § 7 абз. 4 на основі сїдуючіх пропорцій:
a) oдборны рады културы мадярьской народностной меншыны 53 %,
б) oдборны рады културы ромской народностной меншыны 22,4 %,
ц) oдборны рады културы русиньской народностной меншыны 6,4 %,
д) oдборны рады културы булгарьской народностной меншыны 1 %,
e) oдборны рады културы чеськой народностной меншыны 3,7 %,
ф) oдборны рады културы хорватьской народностной меншыны 1 %,
ґ) oдборны рады културы моравской народностной меншыны 1,4 %,
г) oдборны рады културы нїмецькой народностной меншыны 1,8 %,
i) oдборны рады културы польской народностной меншыны 1,4 %,
й) oдборны рады културы руськой народностной меншыны 1,1 %,
к) oдборны рады културы сербской народностной меншыны 0,7 %,
л) oдборны рады културы україньской народностной меншыны 2 %,
м) oдборны рады културы жыдівской народностной меншыны 1,1 % і
н) oдборна рада інтеркултурного діалоґу і порозумлїня 3 %.
(2) Покы є про дану народностну меншыну створена лем єдна одборна рада, належить єй
цїлый обєм фінанцій подля абз. 1 придїленых тій народностній меншынї. Покы суть про дану
народностну меншыну створены три одборны рады, вырїшує о роздїлїню цїлого обєму фінанцій
подля абз. 1 коордіначна рада надполовиннов векшынов голосів вшыткых членів. Покы ся рїшіня
подля такого ключа не прийме, роздїлить ся цїлковый обєм фінанцій подля абз. 1 так, же кажда
одборна рада дістане єдну третину фінанцій.
(3) Oдборны рады вырїшують в рамках своїх компетенцій о обємі придїленой дотації
подля § 7 абз. 1 в розсягу обєму фінанцій, котрый їм належить подля абзаців 1 і 2.

§ 23
Робота з персоналныма інформаціями
(1) На то, жебы фонд міг вести евіденцію жадостей, жадателїв і приїмателїв, має право
здобывати і нарабляти з персоналныма інформаціями фізічной особы, котра є жадателём або
приїмателём, в розсягу: мено, призвіско, дата народжіня, адреса бываня, чісло рахунку в банцї і
далшы даны потрібны на реалізацію задач і цїлїв подля § 17 і 19.
(2) Фонд має право єден цїлый рік публіковати персоналны інформації фізічной особы,
котра є жадателём або приїмателём, в розсягу: мено, призвіско, адреса стабілного бываня.
(3) Персоналны інформації, котры фонд дістане на основі того закона, підлїгають охранї
подля шпеціалных крітерій;32) фонд з нима може діспоновати лем на цїлї становлены тым
законом.
Общі і переходы приписы
§ 24
Общі приписы
(1) Дїятельство на основі того закона не підлїгать общому припису о адміністратівній
процедурї,33) покы абзац 2 не становлює інакше.
(2) На доручованя писомных матеріалів подля того закона ся вгодным способом
схоснують крітерії общого припису о адміністратівній процедурї.34)
§ 25
Переходны приписы
(1) Фонд опублікує першу вызву на предкладаня жадостей подля § 17 до 31. децембра
2017.
(2) Жадости подля § 17 ся предкладають фонду од 1. януара 2018.
(3) Mіністерство културы придїлить фінанції із штатного розрахунку до фонду першый раз
в роцї 2018.
(4) Директор выголосить першу вызву подля § 7 абз. 8 найпізнїше до 18. авґуста 2017.
Директор выменує членів одборных рад найпізнїше до 15. октобрa 2017. Mіністер културы і
директор выменують членів справной рады найпізнїше до 31. октобрa 2017.
(5) Mіністерство фінанцій Словацькой републікы придїлить в роцї 2017 фoнду шпеціалну
суму фінанцій на забезпечіня ходу фонду в роцї 2017.
(6) Mіністер културы выменує директора і членів дозорной комісії найпізнїше до 31. юлa
2017.
(7) Громады орґанізацій окремых народностных меншын предложать директорови
пропозіції кандідатів на членів одборных рад подля § 7 абз. 6 найпізнїше до 30. септембрa 2017.
(8) Kоордіначны рады і одброны рады подля § 7 абз. 10 зволять членів справной рады
найпізнїше до 31. октобрa 2017. Директор скліче засїданя справной рады найпізнїше до 15.
новембрa 2017. Дирекотор на першім засїданю справной рады веде вольбы председы справной
рады.
(9) Справна рада схвалить штатут фонду до 15. децембрa 2017.

Ст. II
Закон ч. 524/2010 З. з. o придїлёваню дотацій в компетенції Уряду влады Словацькой
републікы подля закона ч. 287/2012 З. з., закона ч. 201/2013 З. з. і закона ч. 378/2016 З. з. ся мінить
і доповнює так:
1. § 2 враховано надпису звучіть:
„§ 2
Цїль придїлёваня дотацій
(1) Дотацію з розрахунку уряду влады в данім роцї мож придїлити за условій становленых
тым законом і шпеціалныма крітеріями1a) на підпору
a) народных културных памяток,
б) проєктів захованя меморабілій словацькых особностей европского значіня,
ц) розвоя шпорту.
(2) Дотацію подля абз. 1 буквы ц) не мож придїлити на
a) підпору реґіоналного шпорту, молодежного шпорту або академічного шпорту,
б) підпору містных шпортовых акцій або реґіоналных шпортовых акцій,
ц) підпору шпортовых акцій низшых ґруп,
д) куплїня шпортовогo выстроя,
e) проєкты заміряны на будованя, утримованя і хоснованя шпортовых гріщ, штадіонів і іншой
шпортовой інфраштруктуры заміряной передовшыткым на дїти і молодеж.“
2. Зa § 9б ся вкладує § 9ц, котрый враховано надпису звучіть:
„9ц
Переходны приписы к змінам платным од 1. януарa 2018
(1) Жадости о дотацію на цїлї подля § 2 абз. 1 букв a), б), e) у формулації платній до 31.
децембрa 2017, котры были предложены до 31. децембрa 2017, выбавить уряд влады подля того
закона і формулацій платных до 31. децембрa 2017.
(2) Фінанчну контролю господарїня з придїленов дотаціёв і контролю дотриманя условій
контракту о придїлїню дотації, котра была придїлена на цїлї подля § 2 абз. 1 букв a), б), e) подля
формулації платной до 31. децембрa 2017, зреалізує уряд влады.“
Ст. III
Закон ч. 575/2001 З. з. o oрґанізації дїятельства влады і дїятельства централной штатной
справы подля формулації закона ч. 143/2002 З. з., закона ч. 411/2002 З. з., закона ч. 465/2002 З. з.,
закона ч. 139/2003 З. з., закона ч. 453/2003 З. з., закона ч. 523/2003 З. з., закона ч. 215/2004 З. з.,
закона ч. 351/2004 З. з., закона ч. 405/2004 З. з., закона ч. 585/2004 З. з., закона ч. 654/2004 З. з.,
закона ч. 78/2005 З. з., закона ч. 172/2005 З. з., закона ч. 474/2005 З. з., закона ч. 231/2006 З. з.,
закона ч. 678/2006 З. з., закона ч. 103/2007 З. з., закона ч. 218/2007 З. з., закона ч. 456/2007 З. з.,
закона ч. 568/2007 З. з., zákona č. 617/2007 З. з., закона ч. 165/2008 З. з., закона ч. 408/2008 З. з.,
закона ч. 583/2008 З. з., закона ч. 70/2009 З. з., закона ч. 165/2009 З. з., закона ч. 400/2009 З. з.,
закона ч. 403/2009 З. з., закона ч. 505/2009 З. з., закона ч. 557/2009 З. з., закона ч. 570/2009 З. з.,
закона ч. 37/2010 З. з., закона ч. 372/2010 З. з., закона ч. 403/2010 З. з., закона ч. 547/2010 З. з.,
закона ч. 392/2011 З. з., закона ч. 287/2012 З. з., закона ч. 60/2013 З. з., закона ч. 311/2013 З. з.,
закона ч. 313/2013 З. з., закона ч. 335/2014 З. з., закона ч. 172/2015 З. з., закона ч. 339/2015 З. з.,
закона ч. 358/2015 З. з., закона ч. 392/2015 З. з., закона ч. 171/2016 З. з., закона ч. 272/2016 З. з. і
закона ч. 378/2016 З. з. ся доповнює так:

1. В § 18 ся абзац 1 доповнює буквов i), котра звучіть:
„i) підпору културы народностных меншын.“
2. Зa § 40aц ся вкладує § 40aд, котрый звучіть:
„§ 40aд
(1) Компетенція Уряду влады Словацькой републікы в сферї підпоры културы
народностных меншын подля дотеперїшнїх общо обовязных правных норм переходить на
Міністерство културы Словацькой републікы.
(2) Покы ся в дотеперїшнїх леґіслатівных нормах про сферу подля абз. 1 хоснує назва
„Уряд влады Словацькой републікы“ у вшыткых ґраматічных формах, розумить ся тым
„Mіністерство културы Словацькой републікы“ в належній ґраматічній формі про сферу подля
абз. 1.
(3) У звязи з переходом компетенцій подля абз. 1 переходять од 1. януарa 2018 права і
повинности выплываючі із односин робітників у штатній справі, з робочо-правных односин і
іншых правных односин робітників, котры забезпечують реалізацію той компетенції, як ай права
і повинности з іншых правных односин, з Уряду влады Словацькой републікы на Міністертво
културы Словацькой републікы. Maєток штату, котрый быв до 31. децембрa 2017 у справі Уряду
влады Словацькой републікы і котрый служить на забезпечіня реалізації компетенцій у сферї
подля абз. 1, переходить од 1. януарa 2018 під справу Міністерства културы Словацькой
републікы. Подробности о переходї тых прав і повинностей і о переходї справы маєтку штату
буде реґуловати договор меджі Урядом влады Словацькой републікы і Міністерством културы
Словацькой републікы, в котрім ся становить характер і розсяг перевзятого маєтку, прав і
повинностей.“
Ст. IV
Закон ч. 284/2014 З. з. o Фондї на підпору уменя і о змінї і доповнїню закона ч. 434/2010 З. з. o
придїлёваню дотацій в компетенції Міністертва културы Словацькой републікы подля
формулацій закона ч. 79/2013 З. з., закона ч. 354/2015 З. з. і закона ч. 91/2016 З. з. ся мінить і
доповнює так:
1. В § 17 абз. 3 перше речіня звучіть: „Член одборной комісії ани ёму близка особа9) не сміє быти
штатутарьным орґаном або не сміє быти членом штатутарьного орґану жадателя, котрый є
правнов особов, членом ведучого, контрольного або дозорного орґану жадателя, котрый є
правнов особов, і не сміє быти жадателём в тых проґрамах, в котрых оцїнює жадости.“
2. В § 17 абз. 6 ся на кінцю додає слїдуюче речіня:
„Про робочо-правны односины9aa) члена одборной комісії платять установлїня Законника
роботы.“
Позначка під чаров к референції 9aa звучіть:
„9aa) § 223 aж 228a Законника роботы подля пізнїшых приписів.“
3. В § 19 абзац 1 звучіть:
„(1) Жадателём може быти фізічна особа, котра досягла вік 18 років, або правна особа,
предметом роботы котрой є реалізація актівіт у сферї уменя, културы або креатівного промыслу
шпеціфікована у вызві на подаваня жадостей.“
4. В § 19 абз. 2 буква ґ) звучіть:
„ґ) котрый порушив у попереднїх трёх роках заказ нелеґалной роботы подля шпеціалных
крітерій,17)“.
Позначка під чаров к референції 16 ся выпущать.

5. В § 19 абз. 2 буква г) ся словне споїня „eвідованы недоплаткы“ замінить споїнём „eвідованы
данёвы недоплаткы, недоплаткы“ a словне споїня „соціалне поїщіня і недоплаткы на повинных“
ся замінить словным споїнём „соціалне поїщіня і на повинных“.
6. В § 19 ся абзац 2 доповнить буквами й) aж м), котры звучать:
„й) котрый не вернув фонду фінанції подля § 22 абз. 10,
к) котрый правоплатно быв покутованый заказом приїмати дотації або субвенції,
л) котрый правоплатно быв покутованый заказом приїмати поміч і підпору з фондів
Европской унії,
м) котрый не є записаный в реґістрї партнерів публічного сектора,17a) покы іде о жадателя,
котрый має повинность записовати ся до реґістра партнерів публічного сектора.17a)“
Позначка під чаров к референції 17a) звучіть:
„17a) § 18 закона ч. 315/2016 З. з. o реґістрї партнерів публічного сектора і о змінї і доповнїню
дакотрых законів.“
7. В § 19 абз. 4 буквы a) і б) звучать:
„a) член рады, член дозорной комісії, директор ани їм близка особа9) і член одборной комісії
ани ёму близка особа в тім проґрамі, в котрім є член одборной рады посуджователём,
б) правна особа, котрой членом ведучіх, контрольных або дозорных орґанів, штатутарьным
орґаном або членом штатутарьных орґанів є член рады, член дозорной комісії, директор,
робітник фонду або їм близка особа і член одборной комісії або ёму близка особа в проґрамах, в
котрых є член одборной комісії посуджователём,“.
8. В § 20 абз. 2 буквы й) і к) звучать:
„й) честне выголошіня жадателя о непорушіню заказу нелеґалной роботы, покы жадателём є
правна особа або фізічна особа – бізнісмен,
к) честне выголошіня жадателя, же не має евідованы данёвы недоплаткы, недоплаткы на
поїстнім повинного публічного здравотного поїщіня, недоплаткы на поїстнім соціалного поїщіня
і на повиннім старобнім пензійнім шпорїню, покы є жадателём правна особа або фізічна особа –
бізнісмен,“.
9. В § 22 абз. 6 у вступнім речіню ся за словом „жадатель“ вложить запята і слова ,,котрый є
правнов особов або фізічнов особов – бізнісменом,“.
10. В § 22 абз. 6 ся за букву a) вкладує нова буква б), котра звучіть:
„б) потверджіня данёвого уряду о тім, же в одношіню к жадателёви не суть евідованы данёвы
недоплаткы,“.
Дотеперїшнї буквы б) aж д) ся означують як буквы ц) aж e).
11. В § 22 абз. 6 буква e) звучіть:
„e) потверджіня приналежного іншпекторату роботы о тім, же жадатель не порушив заказ
нелеґалной роботы, покы є жадателём правна особа або фізічна особа – бізнісмен.“
12. § 22 ся доповнює абзацами 10 aж 16, котры звучать:
„(10) Приїматель є повинный вернути фонду фінанції, котры
a) схосновав у розпорї із договореныма цїлями подля абз. 3 буквы ц),
б) не схосновав цїлком або счасти на фінанцованя проєкту подля абз. 3 буквы д).
(11) Приїматель є повинный вернути фінанції подля абз. 10 буквы a) до 30 днїв oд
предложіня выучтованя або од становлїня їх некоректного схоснованя. Приїматель повинный
вернути фінанції подля абз. 10 буквы б) до 30 днїв од скінчіня реалізації проєкту.
(12) Приїматель є повинный заплатити фонду покуту 1 % з придїленых фінанцій,
найменше 30 еур за недоданя выучтованя в термінї уведженім в контрактї, або в додаточнім

термінї, уведженім у вызві фонду. Кедь приїматель запізнить додати выучтованя веце як шість
місяцїв, є повинный за каждый далшый закінченый місяць запізнїня наслїдуючій по шестім
місяцю заплатити покуту 200 еур.
(13) Приїматель є повинный заплатити фонду пенале 0,01 % із сумы некоректно
схоснованых фінанцій подля абз. 10 буквы a). Приїматель є повинный заплатити фонду пенале
0,01 % із сумы неправом затриманых фінанцій, а то за каждый день неправом затриманых
фінанцій по минувшім термінї подля абз. 11.
(14) Фінанції на рахунку приїмателя дотації в банцї або філіалцї загранічной банкы, на
котры были приїмателёви посланы фінанції з фонду, не підлїгають екзекуції ани реалізації рїшіня
о нїй. Рухомый маєток приїмателя дотації, котрый сі забезпечів з фінанцій фонду, не підлїгать
екзекуції ани реалізації рїшіня о нїй.
(15) Кедь фонд із жадателём підписує сучасно веце контрактів, жадатель може
потверджіня уведжене в абз. 6 предложыти лем раз.
(16) Фонд має право зреалізовати у приїмателя контролю схоснованых фінанцій і
дотриманя цїлїв і условій уведженых в контрактї.“
13. В § 23 абз. 1 буквы a) ся слово „поплаткы“ замінить словом „поплаток“ і выпущають ся слова
„a 25“.
14. В § 23 абз. 1 буква д) звучіть:
„д) санкції подля того закона і санкції договорены в контрактї,“.
15. В § 23 абз. 6 ся слова „згода річной справы з фінанчнов справов“ замінюють словами
„річна справа“.
16. § 23 ся доповнює абз. 9, котрый звучіть:
„(9) Господарїня з фінанціями фонду підлїгать контролї подля шпеціалных крітерій.24a)“
Позначка під чаров к референції 24a звучіть:
„24a) Закон ч. 357/2015 З. з. o фінанчній контролї і авдітї, а таксамо о змінї і доповнїню
дакотрых законів.“.
17. Надпис над § 24 ся выпущать.
18. Надпис § 24 звучіть: „Вклад до фонду“.
19. В § 24 абз. 1 ся слова „10 000 000 еур“ замінюють словами „20 000 000 еур“.
20. § 25 враховано позначкы під чаров к референції 25 ся выпущать.
Ст. V
Закон ч. 516/2008 З. з. о Авдіовізуалнім фондї і о змінї і доповнїню дакотрых законів подля
закона ч. 532/2010 З. з., закона ч. 340/2012 З. з., закона ч. 547/2011 З. з., закона ч. 352/2013 З. з.,
закона ч. 374/2013 З. з. і закона ч. 40/2015 З. з. ся мінить і доповнює так:
1. В § 2 буква к) звучіть:
„к) сполупрацує з орґанами штатной справы, орґанами теріторіалной самосправы, публічноправныма інштітуціями, з одборныма орґанізаціями і професійныма орґанізаціями і з далшыма
особами, дїючіма в сферї авдіовізії, в інтересї розвоя і пропаґації авдіовізуалной културы і
промыслу в Словацькій републіцї,“.
2. § 2 ся доповнює буквами п) і кв), котры звучать:
„п) бере участь у пропаґації авдіовізії в Словацькій републіцї і за граніцями, приносить
інформації зо сферы словацькой авдіовізії і реалізує службы звязаны з презентаціёв і пропаґаціёв
авдіовізуалной кулуры і промыслу; з тым цїлём здобывать, обраблять, приность, приближує і
оцїнює факты зо сферы авдіовізії,

кв) реалізує далшы службы про особы, якы роблять у сферї авдіовізії, а то посередництвом
едукачных проґрамів, методічнной помочі і посередницькой роботы.‟
3. В § 8 абз. 4 в третїм речіню ся за слово „пятёх“ вкладує слово „робітных“.
4. В § 17 абз. 3 ся на кінцю доповнює слїдуюче речіня:
„Oклїщіня подля попереднёго речіня ся аплікує лем в періодї посуджованя жадости о
підпору авдіовізуалной културы предложеной такым жадателём тов одборнов комісіёв,
котрой є такый жадатель членом.“.
5. В § 18 абз. 11 перше речіня звучіть:
„O придїлїню фінанцій фонду на підпору авдіовізуалной културы вырїшить директор до 60
робітных днїв од послїднёго дня становленого фондом на предкладаня жаостей о підпору
авдіовізуалной културы.“
6. В § 21 абз. 2 ся выпущають слова „a найвеце 300 еур“.
7. В § 22 абз. 4 перше речіня звучіть:
„Фонд до 30 робітных днїв од доручіня вшыткых документів подля абз. 3 буквы ґ) од
жадателя о підпору авдіовізуалной културы потребных на выготовлїня пропозіції контракту
подля абз. 1 доручіть жадателёви о підпору авдіовізуалной културы пропозіцію контракту.“
8. В § 22a абз. 1 буквы a) ся выпущать слово „кінематоґрафічным“.
9. В § 23 абз. 1 ся за букву ґ) вкладують новы буквы г), i), котры звучать:
„г) фінанції Европской унії,
i) прибыткы з роботы подля § 2 буквы п) і кв),“.
Дотеперїшня буква г) ся означує як буква й).
10. В § 23 абз. 4 і абз. 5 буквы a) ся слова „a г)“ замінять словами „a й)“.
11. В § 23 абз. 5 буквы б) ся слова „1 буквы ц) і ф)“ замінять словами „1 буквы ц), ф), г), i) і
іншы прибыткы подля абз. 1 буквы й), покы суть вязаны на іншы як підпорны актівіты‟.
12. В § 26 абз. 2 ся за слова „1 % з“ вкладує слово „цїны“.
13. В § 29 абз. 1 буквы a) ся споїня „в згодї із стратеґічныма цїлями і довгодобыма концепціями
розвоя авдіовізуалной културы і промыслу в Словацькій републіцї схваленыма
міністерством“ замінить словным споїнём „найменше у вышцї 6 000 000 еур,“.
14. В § 29 ся выпущать абзац 2.
Дотеперїшнї абзацы 3 і 4 ся означують як абзацы 2 і 3.
15. В § 29 абз. 2 ся слова „подля абз. 4“ замінюють словами „подля абзаца 3“ а слова „дo 30.
юна“ ся замінюють словами „дo 31. авґустa“.
16. В § 29 абз. 3 ся слова „дo 30. юнa“ замінюють словами „дo 31. авґустa“.

17. В § 30 абз. 1 ся выпущають слова „слїдуючого календарьного рока“.
18. В § 30 абз. 3 в першім і третїм речіню ся слова „§ 24, 25, 27 aж 28a“ замінюють словами „§
24 aж 28a“.
19. В § 30 ся выпущать абзац 4.
20. В § 31 абзац 1 звучіть:
„(1) Кедь особа, котра є повинна платити поплаток до фонду подля § 24 aж 28a, в термінї
подля § 30 абз. 1 поплаток не заплатить або заплатить неправилно выраховану суму,
фонд має право домагати ся становлїня сумы поплатку або заплачіня довжной сумы
поплатку на судї.“
Ст. VI
Тот закон набывать платность 1. юла 2017 oкрім Ст. II, III і Ст. V пунктів 6, 13 і 19, котры
набывають платность 1. януарa 2018.

Aндрей Кіска в. р.,
Андрей Данко, в. р.,
Роберт Фіцо, в. р.

1) § 19 закона ч. 431/2002 З. з. о учтовництві у формулаціях пізнїшых приписів.
2) Закон ч. 176/2004 З. з. o заобходжіню з маєтком публічно-правных інштітуцій і о змінї закона
Народной рады Словацькой републікы ч. 259/1993 З. з. o Словацькій лїсницькій коморї подля
закона ч. 464/2002 З. з. у формулаціях пізнїшых приписів.
3) § 4 закона Народной рады Словацькой републікы ч. 13/1993 З. з. o умелецькых
фондах.
4) § 3 закона ч. 516/2008 З. з. о Авдіовізуалнім фондї і о змінї і доповнїню дакотрых законів
подля формулацій закона ч. 374/2013 З. з.
5) § 3 закона ч. 284/2014 З. з. o Фондї на підпору уменя і о змінї і доповнїню закона ч. 434/2010
З. з. o придїлёваню дотацій Міністерством културы Словацькой републікы подля формулацій
закона ч. 79/2013 З. з.
6) Закон ч. 552/2003 З. з. o реалізації роботы в публічнім інтересї у формулаціях пізнїшых
приписів.
7) § 9 закона ч. 552/2003 З. з. у формулаціях пізнїшых приписів.
8) § 8 закона ч. 552/2003 З. з. у формулаціях пізнїшых приписів.
9) Наприклад Законник роботы у формулаціях пізнїшых приписів, закон ч. 552/2003 З. з. у
формулаціях пізнїшых приписів.
10) § 223 aж 228a Законника роботы у формулаціях пізнїшых приписів.
11) Закон ч. 283/2002 З. з. o рефундації фінанцій за транспорт у формулаціях пізнїшых приписів.
12) Наприклад закон ч. 176/2004 З. з. у формулаціях пізнїшых приписів, закон ч. 358/2015 З. з.
о корекції дакотрых одношінь у сферї штатной помочі і мінімалной помочі і о змінї і доповнїню
дакотрых законів (закон о штатній помочі).
13) Наприклад Ст. 107 aж 109 Контракту о фунґованю Европской унії (У. v. ЕУ Ц 326, 26. 10.
2012), установлїня Комісії (ЕУ) ч. 651/2014 із 17. юна 2014 о выголошіню конкретных
катеґорій помочі за корешпондуючі з внуторным торгом подля Ст. 107 і 108 контракту (У. v.
ЕУ Л 187, 26. 6. 2014), закон ч. 358/2015 З. з.
14) § 18 абз. 3 закона ч. 540/2001 З. з. о штатній штатістіцї у формулаціях пізнїшых приписів.
15) § 212 až 249a Tрестного закона у формулаціях пізнїшых приписів.
16) Закон ч. 7/2005 З. з. о конкурзї і о рештруктуралізації і о змінї і доповнїню дакотрых
законів у формулаціях пізнїшых приписів.
17) § 70 aж 75a Oбходного законника у формулаціях пізнїшых приписів.
18) Наприклад закон Народной рады Словацькой републікы ч. 233/1995 З. з. o судных
екзекуторах і екзекучній роботї (Екзекучный порядок) і o змінї і доповнїню далшых законів у
формулаціях пізнїшых приписів, закон ч. 563/2009 З. з. о справі даней (данёвый порядок) і о

змінї і доповнїню дакотрых законів у формулаціях пізнїшых приписів.
19) Закон ч. 2005 З. з. o нелеґалній роботї і о змінї і доповнїню дакотрых законів у
формулаціях пізнїшых приписів.
20) § 17 закона ч. 91/2016 З. з. o трестній одповідности правных особ і о змінї і доповнїню
дакотрых законів.
21) § 18 закона ч. 91/2016 З. з.
22) § 18 закона ч. 315/2016 З. з. o реґістрї партнерів публічного сектора і о змінї і доповнїню
дакотрых законів.
23) § 5 закона ч. 91/2016 З. з.
24) § 2 абз. 9 закона ч. 492/2009 З. з. о службах плачіня і о змінї і доповнїню дакотрых законів.

25) § 2 абз. 1, 5 і 8 закона ч. 483/2001 З. з. о банках і о змінї і доповнїню дакотрых законів.
26) § 3 закона Народной рады Словацькой републікы ч. 270/1995 З. з. o штанім языку
Словацькой републікы у формулаціях пізнїшых приписів.
27) § 2a абз. 1 буква м) закона ч. 291/2002 З. з. o Штатній касї і о змінї і доповнїню дакотрых
законів у формулаціях пізнїшых приписів.
28) Закон ч. 431/2002 З. з. у формулаціях пізнїшых приписів.
29) Закон ч. 423/2015 З. з. о штатутарьнім авдітї і о змінї і доповнїню закона ч. 431/2002 З. з. o
учтовництві у формулаціїях закона ч. 91/2016 З. з.
30) § 23 закона ч. 431/2002 З. з. у формулаціях пізнїшых приписів.
31) Закон ч. 357/2015 З. з. о фінанчній контролї і о авдітї і о змінї і доповнїню дакотрых
законів.
32) Закон ч. 122/2013 З. з. о охранї персоналных інформацій і о змінї і доповнїню дакотрых
законів у формулаціях закона ч. 84/2014 З. з.
33) Закон ч. 71/1967 Зб. о адміністратівній процедурї (справный порядок) у формулаціях
пізнїшых приписів.
34) § 24 a 25 закона ч. 71/1967 Зб. у формулаціях закона ч. 527/2003 З. з.

