
Zápisnica č. 14 zasadnutia Dozornej rady Fondu na podporu športu zo dňa
31.03.2021 prostredníctvom videokonferencie

Čas začatia: 19:30 hod.

Čas ukončenia: 20:30 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 (d'alej 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 18. a 19. zasadnutiu Správnej rady FNPŠ
4. Rôzne

a) Odmena pre členku SR FNPŠ Máriu Berdisovú vzhľadom na ukončenie výzvy
č.2021/001

b) Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára podľa čl. 7 ods. 1 zák. č. 357/2004 Z. z.

Bod 1 - Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR
Zasadnutie DR FNPŠ prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu ZOOM 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 - O
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Vypracovaním zápisnice zo zasadnutia bol poverený J. Šmátrala a overením zápisnice R.
Horský.

Bod 2 - Schválenie programu

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

Uznesenie DR FNPŠ č. 1412021/1

DR FNPŠ schval'uje predložený návrh programu zasadnutia DR FNPŠ bez pripomienok.

Z 5 členov DRFNPŠ hlasovali: Za- 5; Proti - O; Zdržal sa- O; Návrh uznesenia bol schválený.

Bod 3 - Informácie k 18. a 19. zasadnutiu Správnej rady FNPŠ

Predseda DR FNPŠ otvoril diskusiu k 18. zasadnutiu SR FNPŠ konanom dňa
26.02.2021.

Predseda DR FNPŠ oboznámil prítomných členov DR FNPŠ, že 18. zasadnutia SR
FNPŠ prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu ZOOM sa okrem predsedu DR FNPŠ
zúčastnila aj členka DR FNPŠ pani Alena Kánová.

Následne obaja členovia DR FNPŠ, ktorí sa zúčastnili 18.zasadnutia SR FNPŠ
oboznamovali členov DR FNPŠ o jednotlivých bodoch programu SR FNPŠ, a to:

» Informácie od predsedu SR FNPŠ od posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 29.1.2021,
» Návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre
neprofesionálne športové kluby vo výške 4 000 000 eur v zmysle zmluvy o poskytnutí
príspevku na mimoriadnu podporu v športe podl'a § 22 ods. 1 č. 31012019 Z. z. zákona o fonde
na podporu športu (d'alej len" zákon o fonde") v sume 1O 000 000 eur medzi FNPŠ a MŠVVaŠ
SR-schval' ovanie,
» Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu "Výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry" číslo: 2020/001-aktuálny stav,
» Tézy programu možnej pomoci a podpory pre profesionálne športové kluby vzhl'adom
na výzvu č. 2021/001 -aktuálny stav vrátane počtu a štruktúry SIEA doručených žiadostí a
prípadné pokračovanie pre kalendárny rok 2021 vzhl'adom na pokračujúcu pandémiu COVID-
19-prerokovanie,
» Návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky
prevádzkujúce športovú infraštruktúru na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19-
prerokovanie,
» Návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky
organizujúce hromadné športové podujatia, ktoré sú charakteristické dostupnosťou i pre širokú
verejnosť (dlhodobo sa na ne športovým tréningom pripravujúca verejnosť tvorí ich aktívne
športujúcich účastníkov) na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19-prerokovanie,
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~ Voľba Gábora Asványiho za predsedu komisie-Infraštruktúra, vytvorenie komisie-
Profesionálny šport a voľba Ľudovíta Jurinyiho za jej predsedu a zrušenie komisie-
Financovanie športu.

Predseda DR FNPŠ uviedol, že podrobnejšie informácie z 18. zasadnutia SR FNPŠ sú
uvedené v zápisnici zo dňa 26.02.2021 zverejnenej na webovom sídle FNPŠ.

Následne Predseda DR FNPŠ otvoril diskusiu k 19. zasadnutiu SR FNPŠ konanom dňa
12.03.2021 prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu ZOOM, ktorého sa okrem
predsedu DR FNPŠ tiež zúčastnila aj členka DR FNPŠ pani Alena Kánová.

Predseda DR FNPŠ spolu s pani A. Kánovou začali oboznamovať členov DR FNPŠ
s bodmi programu 19. zasadnutia SR FNPŠ, a to:

~ Schvaľovanie rozhodnutí o poskytnutí príspevku na projekt vzhľadom na výzvu na
predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby (č.
2021/001),
~ Voľba členov komisie -Profesionálny šport a zrušenie komisie -Financovanie športu,
~ Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu "výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry" číslo: 20201001-aktuálny stav.

Predseda DR FNPŠ uviedol, že podrobnejšie informácie z 19. zasadnutia SR FNPŠ sú
uvedené v zápisnici zo dňa 12.03.2021 zverejnenej na webovom sídle FNPŠ.

Uznesenie DR FNPŠ Č. 14/2021/2

DR FNPŠ vzala informácie Predsedu DR FNPŠ a členky DR FNPŠ na vedomie.

Za - 5; Proti - O; Zdržal sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne

podklady k bodu: zápisnica SR FNPŠ zo dňa 26.02.2021 a zo dňa 12.03.2021.

Bod 4-Rôzne

a) Odmena pre členku SR FNPŠ Máriu Berdisovú vzhl'adom na ukončenie výzvy
č.2021/001

Predseda DR FNPŠ oboznámil členov DR FNPŠ, že v dopoludňajších hodinách dňa
31.03.2021 ho telefonicky kontaktoval predseda SR FNPŠ ohľadne odmeny pre členku SR
FNPŠ Máriu Berdisovú vzhľadom na ukončenie výzvy č.2021 1001, na ktorej sa vo veľkej miere
podieľala pani Berdisová a venovala tomu veľmi veľa svojho osobného času a zároveň požiadal
Predsedu DR FNPŠ, aby DR FNPŠ k tejto téme zaujala stanovisko.
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Predseda DR FNPŠ otvoril k tejto téme diskusiu, pričom poslal jednotlivým členom DR
FNPŠ odôvodnené stanovisko predsedu SR FNPŠ "Návrh na mimoriadnej odmeny pre členku
správnej rady Fondu na podporu športu Máriu Berdisovú" zo dňa 31.03.2021.

Členovia DR FNPŠ diskutovali, že predmetný návrh je zdôvodnení na základe článku
IV. ods. 2 písm. q) štatútu FNPŠ v zmysle, že SR FNPŠ je oprávnená rozhodovat' o ďalších
záležitostiach súvisiacich s činnosťou FNPŠ, ak nie sú zverené do pôsobnosti predsedu SR
FNPŠ alebo dozornej rady.

Taktiež bol zdôvodnený aj tým, že podľa článku 7.2 zmluvy o výkone funkcie člena SR
FNPŠ uzatvorenej podľa § 51 Občianskeho zákonníka medzi FNPŠ na jednej strane a Máriou
Berdisovou na strane druhej, je možné po schválení SR FNPŠ poskytnúť členovi/členke SR
FNPŠ osobitnú odmenu (finančnú, materiálnu), pri splnení náročnej a významnej úlohy.

Členovia DR FNPŠ poukázali na § 5 ods. 8 zák. č. 310/2019 Z. z. - zákona o Fonde na
podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle, ktorého "Členovi správnej
rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena vo výške troch štvrtín priemernej mesačnej mzdy
v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok".

Členovia DR FNPŠ na základe vyššie uvedeného nevylučujú možnosť, že udelením
mimoriadnej odmeny pre členku SR FNPŠ Márii Berdisovej by mohlo dôjsť k porušeniu
zákona o fonde, a teda mohlo by toto konanie vyvolať pochybnosti, či nedošlo k obchádzaniu
zákona o fonde, pretože odmena člena SR FNPŠ je v zákone o fonde striktne zadefinovaná.

Uznesenie DR FNPŠ č. 14/2021/3

1. DR FNPŠ sa uzniesla, že neodporúča SR FNPŠ na základe predložených argumentov
a podkladov schváliť navrhnutým spôsobom, ktorý navrhol predseda SR FNPŠ, odmenu členke
SR FNPŠ Márii Berdisovej.
2. DR FNPŠ poverila jej predsedu, aby na 20. zasadnutí SR FNPŠ dňa O 1.04.2021 ústne
prezentoval SR FNPŠ stanovisko DR FNPŠ ohľadne vyplatenia mimoriadnej odmeny členky
SR FNPŠ Márii Berdisovej.

Za - 5; Proti - O; Zdržal sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne

podklady k bodu: Návrh na mimoriadnej odmeny pre členku správnej rady Fondu na podporu
športu Máriu Berdisovú zo dňa 31.03.2021.

b) Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára podľa čl. 7 ods. 1 zák. č. 357/2004 Z. z.

Predseda DR FNPŠ oznámil členom DR FNPŠ, že do 30.04.2021 sa podávajú v zmysle
čl. 7 ods. 1 zák. č. 357/2004 Z. z. oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov verejného funkcionára, pričom táto povinnosť sa týka aj členov DR FNPŠ.
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Uznesenie DR FNPŠ Č. 14/2021/4

DR FNPŠ vzala informácie Predsedu DR FNPŠ na vedomie.

Za - 5; Proti - O; Zdržal sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne

podklady k bodu: žiadne

Predsedajúci: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Vyhotovil: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Overil: Ing. Richard Horský
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