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Zápisnica č. 15 zasadnutia Dozornej rady Fondu na podporu športu zo dňa 

29.06.2021, Rebarborová 1/B, 821 07 Bratislava 

 

Čas začatia: 16:30 hod. 

Čas ukončenia: 18:15 hod. 

Predsedajúci: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD. 

 

 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí: 

1. JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD. – predseda Dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len 

„predseda DR FNPŠ“) 

2. JUDr. Alena Kánová – člen Dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „člen DR FNPŠ) 

3. Ing. Iveta Lednická – člen Dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „člen DR FNPŠ) 

4. JUDr. Anna Orthová – člen Dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „člen DR 

FNPŠ) – prítomná od 18:10 hod.  

5. Ing. Richard Horský – člen Dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „člen DR 

FNPŠ) 

 

Dozorná rada Fondu na podporu športu (ďalej len „DR FNPŠ“) 

Správna rada Fondu na podporu športu (ďalej len „SR FNPŠ“) 

 

Neprítomný: nikto  

 

 

Navrhovaný program zasadnutia: 

1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR FNPŠ    

2. Schválenie programu 

3. Informácie k 20. – 23. zasadnutiu Správnej rady FNPŠ  

4. Informácia k návrhu rozpočtu, k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu v zmysle  

§ 8 ods. 2 písm. c) zák. č. 310/2019 Z. z. 

5. Zverejňovanie zápisníc v zmysle § 7 ods. 6 zák. 301/2019 Z. z. 

6. Rôzne 

 

 

Bod 1 – Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR 

Zasadnutie DR FNPŠ otvoril predseda DR FNPŠ J. Šmátrala, ktorý privítal prítomných 

členov DR FNPŠ a skonštatoval, že DR FNPŠ je uznášaniaschopná. 

 

Prítomní cez videokonferenciu – 5 

Neprítomný cez videokonferenciu – 0 

 

Vypracovaním zápisnice zo zasadnutia bol poverený J. Šmátrala a overením zápisnice R. 

Horský. 
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Bod 2 – Schválenie programu 

Členovia DR FNPŠ hlasovali o nasledovnom uznesení k bodu 2): 

Uznesenie DR FNPŠ č. 15/2021/1 

DR FNPŠ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia DR FNPŠ bez pripomienok. 

Z 5 členov DR FNPŠ hlasovali:  Za – 5; Proti – 0; Zdržal sa – 0; Návrh uznesenia bol  schválený. 

 

Bod 3 - Informácie k 20. – 23. zasadnutiu Správnej rady FNPŠ 

 

Predseda DR FNPŠ otvoril postupne diskusiu k jednotlivým zasadnutiam SR FNPŠ 

konaných dňa 01.04.2021, 23.04.2021, 28.05.2021 a 26.06.2021. 

 

Následne členovia DR FNPŠ diskutovali a rozoberali jednotlivé body k vyššie 

uvedeným zasadnutiam SR FNPŠ. 

 

Predseda DR FNPŠ uviedol, že podrobnejšie informácie z týchto zasadnutí SR FNPŠ sú 

uvedené v zápisniciach, ktoré sú alebo budú zverejnené na webovom sídle FNPŠ. 

 

Uznesenie DR FNPŠ č. 15/2021/2 

DR FNPŠ vzala informácie Predsedu DR FNPŠ na vedomie. 

 

Za – 5; Proti – 0; Zdržal sa – 0; 

 

dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne 

podklady k bodu: zápisnica SR FNPŠ zo dňa 01.04.2021, 23.04.2021, 28.05.2021 a 

26.06.2021. 

 

 

Bod 4 – Informácia k návrhu rozpočtu, k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu v  

  zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zák. č. 310/2019 Z. z. 

 

Predseda DR FNPŠ uviedol členom DR FNPŠ, že v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zák. č. 

310/2019 Z. z. platí, že: „Dozorná rada vyjadruje stanovisko k návrhu rozpočtu, k účtovnej 

závierke a k výročnej správe fondu; tieto stanoviská predkladá správnej rade“. Následne ich 

oboznámil, že doposiaľ DR FNPŠ nedostala žiadne materiály a podklady na vyjadrenie 

stanovísk v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zák. č. 310/2019 Z. z., ale Predseda SR FNPŠ telefonicky 

komunikoval s Predsedom DR FNPŠ, že v blízkej dobe budú DR FNPŠ poslané mailom. 

 

Členovia DR FNPŠ následne diskutovali, že keď im budú predmetné materiály 

a podklady poslané, na ďalšie zasadnutie si dovolia požiadať aj o účasť Predsedu SR FNPŠ 

a účtovníka FNPŠ. 
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Uznesenie DR FNPŠ č. 15/2021/3 

1. DR FNPŠ vzala informácie Predsedu DR FNPŠ na vedomie. 

2. DR FNPŠ poverila jej predsedu, aby na zasadnutie DR FNPŠ, na ktorom DR FNPŠ bude 

v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zák. č. 310/2019 Z. z. vyjadrovať stanoviská k návrhu rozpočtu, k 

účtovnej závierke a k výročnej správe fondu prizval aj Predsedu SR FNPŠ a účtovníka FNPŠ. 

Za – 5; Proti – 0; Zdržal sa – 0; 

 

dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne 

podklady k bodu: žiadne 

 

 

Bod 5 – Zverejňovanie zápisníc v zmysle § 7 ods. 6 zák. 301/2019 Z. z. 

 

Predseda DR FNPŠ oznámil členom DR FNPŠ, že ku dňu konania dnešného zasadnutia 

DR FNPŠ 29.06.2021 doposiaľ neboli zverejnené zápisnice SR FNPŠ zo dňa 01.04.2021, 

23.04.2021, 28.05.2021 v zmysle § 7 ods. 6 zák. 301/2019 Z. z. s tým, že zákon ukladá, že „Z 

každého rokovania správnej rady sa vyhotovuje zápis. Zápis z rokovania správnej rady sa 

zverejňuje do desiatich dní od skončenia rokovania správnej rady na webovom sídle fondu a v 

Informačnom systéme športu“.  

Predseda DR FNPŠ následne informoval členov DR FNPŠ, že už telefonicky 

kontaktoval kanceláriu FNPŠ pani Ondrejčákovú, aby boli bezodkladne meškajúce zápisnice 

zverejnené v zmysle zákona, pričom pani Ondrejčáková mu oznámila, že zápisnice sú už 

vyhotovené a čakajú iba na podpis a odobrenie Predsedom SR FNPŠ. 

 

Uznesenie DR FNPŠ č. 15/2021/4 

DR FNPŠ poverila jej predsedu, aby na najbližšom zasadnutí SR FNPŠ, na ktorom sa zúčastní, 

poukázal na tento nedostatok a požiadal Predsedu ako aj členov SR FNPŠ, aby sa  zápisnice 

zverejňovali v zmysle § 7 ods. 6 zák. 301/2019 Z. z. 

 

Za – 5; Proti – 0; Zdržal sa – 0; 

 

dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne 

podklady k bodu: žiadne 

 

 

Bod 6 – Rôzne 

 

V bode rôzne sa DR FNPŠ nezaoberala žiadnymi skutočnosťami.  

 

dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne 

podklady k bodu: žiadne 

 



4 

 

 

Predsedajúci: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD. 

 

 

Vyhotovil: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD. 

 

 

Overil: Ing. Richard Horský 


