
 

Zápis o hlasovaní „per rollam“ 

správnej rady Fondu na podporu športu 

č. 6/2022 

 

Názov organizácie:    Fond na podporu športu 

Názov orgánu:    Správna rada  

Deň konania hlasovania:  dňa 08.02.2022 od 10:06 hod. 

Ukončenie hlasovania:  dňa 13.02.2022 do 23:59 hod. 

 

Predsedajúci:  Ladislav Križan   Zapisovateľ:  Michal Fabian 

 

Členovia orgánu zúčastnení na hlasovaní „per rollam“:  

 

1. Ladislav Križan  
2. Jaroslav Rybánsky 
3. Gábor Asványi 
4. Miroslav Dráb 
5. Ivan Greguška 
6. Michal Varmus 
7. Branislav Tréger 
8. Jozef Krnáč  

 

Členovia orgánu nezúčastnení na hlasovaní „per rollam“:  

Dušan Šaradín, Ľudovít Jurinyi 
 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 6 členov  

Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: Nadpolovičná väčšina všetkých členov (6) 

Uznášaniaschopnosť: 

❏ ÁNO 

 

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM HLASOVANIA:  

❏ podklady boli zaslané elektronicky k bodu hlasovania „per rollam“ 

❏ podklady k jednotlivým bodom sú archivované: 

❏ elektronicky (uložisko OneDrive Fondu na podporu športu) 

❏ v tlačenej podobe – archív Fondu na podporu športu 

 
Dňa 08.02.2022 sa na základe poverenia predsedu správnej rady Fondu na podporu športu a v súlade 
článku 2 ods. 1 Smernice o prijímaní rozhodnutí orgánov elektronickým hlasovaním – hlasovanie 
„per rollam“ (ďalej len „smernica“) v spojení s článkom 6 Rokovacieho poriadku správnej rady Fondu 
na podporu športu (ďalej len „rokovací poriadok“) uskutočnilo hlasovanie „per rollam“ č. 6/2022 
vo veci „Schvaľovania návrhu na zmenu a doplnenie bodu 13 Prílohy č. 1 Zásad, spôsobu a 
kritérií hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu k výzve 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 (Kritériá hodnotenia žiadostí pre odbornú 
komisiu fondu pre Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu 
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004) v zmysle 
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aktualizovaných údajov ÚPSVR za 4. štvrťrok 2021 zo dňa 20.01.2022.“ podľa § 4 ods. 3 písm. e) 
zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to 

postupom podľa článku 2 ods. 7 smernice. 

 

PREDMET HLASOVANIA „PER ROLLAM“: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie bodu 13 
Prílohy č. 1 Zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí 
o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu 
k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 
v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 
(Kritériá hodnotenia žiadostí pre odbornú komisiu fondu 
pre Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004) 
v zmysle aktualizovaných údajov ÚPSVR za 4. štvrťrok 
2021 zo dňa 20.01.2022. 

 

Podľa článku 3 smernice kancelária Fondu na podporu športu (ďalej len „predkladateľ“) zaslala 
všetkým členom správnej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „SR FNPŠ“) návrh uznesenia 
na hlasovanie „per rollam“ spolu s podkladmi, ktoré boli členom doručené prostredníctvom 
 zdieľaného dokumentu Microsoft OneDrive - Fond na podporu športu (odkaz: https://fnpssk-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/ondrejcakova_fnps_sk/Documents/Per%20rollam/Per%20rollam%20
SR%20FNP%C5%A0_2022/Per%20rollam_6_2022?csf=1&web=1&e=HopupW,  

v nasledovnom znení: 

 

NÁVRH UZNESENIA:  

„Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie bodu 13 Prílohy č. 1 
Zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu k výzve 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 v zmysle aktualizovaných údajov ÚPSVR za 4. 
štvrťrok 2021 zo dňa 20.01.2022.“ 

 

Členovia SR FNPŠ svoje stanoviská zasielali na adresu fabian@fnps.sk bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však do 13. februára 2022 (nedeľa) do 23:59 hod. formou:  

 

Som za návrh uznesenia alebo som proti návrhu uznesenia alebo zdržujem sa hlasovania 
vo veci návrhu uznesenia. 

 

Podľa článku 3 ods. 1 písm. a) smernice členovia SR FNPŠ mali na zaslanie svojich stanovísk lehotu 

päť (5) dní odo dňa oznámenia o začatí hlasovania „per rollam“. 

 

 

Dňa 14. februára 2022 predkladateľ vykonal spočítanie výsledkov hlasovania „per rollam“. Hlasovania 
„per rollam“ sa v termíne zúčastnilo 8 členov SR FNPŠ z celkového počtu 10 členov. Dvaja členovia 
sa nezúčastnili hlasovania „per rollam“. Podľa článku 5 ods. 1 smernice možno konštatovať, že 
hlasovanie „per rollam“ SR FNPŠ č. 6/2022 bolo platné. 
 
Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 rokovacieho poriadku je predkladaný 
návrh uznesenia schválený, ak za jeho schválenie hlasovala bez výhrad a pripomienok nadpolovičná 
väčšina všetkých členov SR FNPŠ pri splnení podmienky uznášaniaschopnosti. 
 

https://fnpssk-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/ondrejcakova_fnps_sk/Documents/Per%20rollam/Per%20rollam%20SR%20FNP%C5%A0_2022/Per%20rollam_6_2022?csf=1&web=1&e=HopupW
https://fnpssk-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/ondrejcakova_fnps_sk/Documents/Per%20rollam/Per%20rollam%20SR%20FNP%C5%A0_2022/Per%20rollam_6_2022?csf=1&web=1&e=HopupW
https://fnpssk-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/ondrejcakova_fnps_sk/Documents/Per%20rollam/Per%20rollam%20SR%20FNP%C5%A0_2022/Per%20rollam_6_2022?csf=1&web=1&e=HopupW
mailto:fabian@fnps.sk
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NÁVRH UZNESENIA:  
 
„Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie bodu 13 Prílohy č. 1 
Zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu k výzve 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 v zmysle aktualizovaných údajov ÚPSVR za 4. 
štvrťrok 2021 zo dňa 20.01.2022.“ 
 
 
HLASOVANIE o návrhu: 

ZÚČASTNENÍ HA HLASOVANÍ: 8 členov 

ZA:    8 
PROTI:   0 
ZDRŽAL SA:   0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ elektronickým hlasovaním bolo navrhované uznesenie prijaté. 

 
 
VZNESENÉ PRIPOMIENKY V RÁMCI HLASOVANIA „PER ROLLAM“: žiadne. 
 
 
 
Poučenie:  
 
Podľa článku 4 ods. 7 smernice môže člen orgánu FNPŠ proti oznámenému výsledku hlasovania 
vzniesť u predkladateľa písomné námietky s odôvodnením, ktoré môžu byť dôvodom pre nové 
hlasovanie. O novom hlasovaní rozhoduje predsedajúci. Námietky s dôvodmi sa vždy zasielajú 
na vedomie aj predsedovi SR FNPŠ. Námietky člena orgánu FNPŠ sa pripoja k zápisu 
o hlasovaní „per rollam“, ktorý je prílohou zápisnice z najbližšieho zasadnutia orgánu FNPŠ. 
 
Podľa článku 2 ods. 5 smernice predkladateľ výsledok hlasovania „per rollam“ písomne zaznamená 
do osobitného „Zápisu o hlasovaní per rollam“ a priamo do zápisnice z najbližšieho zasadnutia orgánu 
FNPŠ, v ktorom bude uvedený aj spôsob zadokumentovania hlasovania a jeho výsledku. 
 
 
V Bratislave dňa 14.02.2022 
 
 
 
Ladislav Križan     Michal Fabian 
predseda správnej rady     zapisovateľ  
Fondu na podporu športu 
 

 
 
Príloha: 

Tabuľka hlasovania per rollam SR FNPŠ č. 6/2022 zo dňa 14.02.2022 
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Príloha č. 1 
 
Tabuľka hlasovania per rollam SR FNPŠ č. 6/2022 dňa 14.02.2022:  

P. č. Meno a priezvisko Som za Som proti Zdržujem sa 

1. Ladislav Križan ✓   

2. Jaroslav Rybánsky ✓   

3. Gábor Asványi ✓   

4. Jozef Krnáč ✓   

5. Miroslav Dráb ✓   

6. Ivan Greguška ✓   

7. Branislav Tréger ✓   

8. Michal Varmus ✓   

 
 


