
Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-01/2019

ZÁPISNICA 
zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu

Miesto konania zasadnutia: Bratislava, Stromová 1

Deň konania zasadnutia: 16.12. 2019

Predsedajúci: Jozef Gönci

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí:
1. Jozef Gönci, predseda správnej rady
2. Jaroslav Rybánsky, podpredseda správnej rady
3. Richard Galovič, člen správnej rady
4. Anastasia Kuzminová, člen správnej rady
5. Anton Danko, člen správnej rady
6. Jozef Turčány, člen správnej rady
7. Daniel Liška, člen správnej rady
8. Jozef Krnáč, člen správnej rady
9. Ján Riapoš, člen správnej rady
10. Mária Berdisová, člen správnej rady
11. Martin Kohút, člen správnej rady

Prizvaní hostia:
    1.   Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
    2.   Jaromír Šmátrala, predseda dozornej rady Fondu na podporu športu

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:

1. Odovzdanie poverení členom správnej rady
2. Informácia o úkonoch súvisiacich so začatím činnosti fondu

Navrhované zmeny v programe: Žiadne

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA

1. ODOVZDANIE POVERENÍ ČLENOM SPRÁVNEJ RADY

Ministerka školstva,  vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová privítala všetkých členov
správnej rady a následne im odovzdala mandáty na výkon ich funkcie. Uviedla, že Fond na
podporu športu vznikol, tak ako to bolo naplánované v Programovom vyhlásení vlády pre roky
2016 – 2020. Verí, že bude nástrojom najmä samotných športovcov, ktorí tak prevezmú ďalšiu
časť zodpovednosti za systémový rozvoj a podporu celého spoločenského spektra zahrňujúceho
predovšetkým  šport  mládeže,  prenos  metodických  poznatkov  a motivačných  činiteľov
z vrcholového  športu  do  riadeného  športového  zaťaženia  pre  všetky  vekové  skupiny
obyvateľstva,  podporu  zdravotne  znevýhodnených  športovcov,  mladých  talentovaných
športovcov,  štátnej športovej reprezentácie a nevyhnutnú výstavbu a rekonštrukciu športovej
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infraštruktúry nielen pre najväčšie športy, ale aj pre menšie športové odvetvia pri rozšírení
ponuky športových aktivít pre rozpohybovanie detí.

 

2. INFORMÁCIA O ÚKONOCH SÚVISIACICH SO ZAČATÍM ČINNOSTI FONDU 

Predseda správnej rady p. Gönci informoval členov správnej rady a prizvaných hostí
o krokoch, ktoré bude musieť v najbližších dňoch vykonať za účelom začatia činnosti
fondu a jeho sfunkčnenia.

Prvým krokom bude zriadenie sídla zatiaľ na Stromovej 9 v Bratislave, následne bude
podaná  žiadosť  na  Štatistický  úrad  SR  o  vydanie  IČO  a  zápis  do  Registra
právnických osôb.

Po vydaní Osvedčenia o registrácii subjektu zo zdrojového registra (pridelené IČO) 
bude  podaná  žiadosť  o  pripojenie  klienta  do  Štátnej  pokladnice.  Na  zriadenie  
bankového účtu v Štátnej pokladnici sa vyžaduje súhlas MF SR, po jeho doručení  
Štátnej  pokladnici  požiada  fond  Ministerstvo  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  
Slovenskej  republiky o mimoriadny príspevok určený na zabezpečenie prevádzky  
fondu vo výške 200 000 eur.

Súčasne  budú  pripravované  interné  predpisy  fondu  (štatút  fondu,  organizačný  
poriadok fondu, rokovací poriadok správnej rady a ďalšie vnútorné predpisy fondu), 
ktoré schvaľuje správna rada fondu, tak aby boli pripravené na najbližšie rokovanie 
správnej rady fondu. 

Členovia správnej rady vzali všetky tieto informácie na vedomie.

Po podanej  informácii  nasledovala  krátka diskusia  členov správnej  rady  fondu v  
súvislosti s uvedenými krokmi sfunkčnenia fondu a prioritách ďalších krokov.

Termín  ďalšieho  zasadnutia  Správnej  rady  Fondu  na  podporu  športu  bol
stanovený na 15.01. 2020 o 11.00 hod.

Predseda  správnej  rady  fondu  p.  Gönci  sa  poďakoval  všetkým  prítomným  a  
ukončil zasadnutie správnej rady fondu.

Jozef Gönci, v. r.              Jaroslav Rybánsky, v. r.
predseda správnej rady podpredseda správnej rady
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