
Zápisnica č. 8 zasadnutia Dozornej rady Fondu na podporu športu zo dňa
26.08.2020 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 (d'alej 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. Ing. Richard Horský - člen Dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len "člen DR F PŠ)

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

Neprítomný: JUDr. Anna Orthová - člen Dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len
"člen DR FNPŠ) - ospravedlnená

Program:
1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR FNPŠ
2. Schválenie programu
3. Informácia k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu v zmysle § 8 ods. 2 písm. c)

zák. Č. 31012019 Z. z.
4. Informácia o priebehu a výsledku výberového konania na generálneho riaditeľa

kancelárie FNPŠ
5. Informácia z 10. zasadnutia Správnej rady FNPŠ
6. Rôzne

Bod 1 - Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR
Predseda DR FNPŠ J. Šmátrala preveril uznášaniaschopnosť DR FNPŠ. Predseda DR FNPŠ
konštatoval, že DR FNPŠ je uznášaniaschopná.

Prítomní cez videokonferenciu - 4
Neprítomný cez videokonferenciu - 1

J. Šmátrala skonštatoval, že DR FNPŠ je uznášaniaschopná.

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. 8/2020/1

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

Z 5 členov DR FNPŠ hlasovali: Za - 4; Proti - O;Zdržal sa - O;Návrh uznesenia bol schválený.

Bod 3 - Informácia k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu v zmysle § 8 ods. 2 písm.
c) zák. Č. 310/2019 Z. z.

Predseda DR FNPŠ informoval členov DR FNPŠ, že dňa 26.08.2020 na 10. zasadnutí
Správnej rady FNPŠ ho podpredseda Správnej rady FNPŠ oboznámil so skutočnosťou, že
účtovná závierka a výročná správa fondu v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zák. Č. 310/2019 Z. z.
ešte nie sú overené audítorom, pričom ak budú všetky materiály potrebné na vyhotovenie
stanoviska DR F PŠ v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zák. Č. 310/2019 Z. z. pripravené, budú
zaslané DR FNPŠ a poskytnutá potrebná súčinnosť.

Predseda DR FNPŠ informoval ďalej členov DR FNPŠ, že požiadal Správnu radu
FNPŠ, aby predmetné materiály boli zaslané na vyhotovenie stanoviska DR FNPŠ minimálne
10 dní pred zasadnutím Správnej rady FNPŠ.

Uznesenie DR FNPŠ Č. 8/2020/2

DR FNPŠ vzala informácie Predsedu DR FNPŠ k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu
v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zák. Č. 310/2019 Z. z. z 10. zasadnutia Správnej rady FNPŠ na
vedomie.

Za - 4; Proti - O;Zdržal sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne

podklady k bodu: žiadne.

Bod 4 - Informácia o priebehu a výsledku výberového konania na generálneho riaditeľa
kancelárie FNPŠ

Predseda DR FNPŠ oboznámil DR FNPŠ, že dňa 25.08.2020 sa konalo výberové konanie na
post generálneho riaditeľa kancelárie FNPŠ.

Komisia bola vytvorená zo 7 členov, a to: Jaroslav Rybanský, Mária Berdisová, Miroslav Dráb,
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Jaromír Šmátrala, Branislav Strečanský, Silvia Ondrejčáková a Jozef Krnáč. Tajomníkom
komisie bol Matúš Štulajter. Výberového konania sa zúčastnilo 5 uchádzačov, a to: Mgr. Diana
Kosová, Ing. Igor Badáň, Ing. Tibor Brezovský, JUDr. Dušan Rafaj a Ing. Miroslav Stanovský.
Osobné pohovory mali ústnu formu a pozostávali zo 6 bodovaných a 2 nebodovaných otázok,
ktoré boli zamerané na preverenie manažérskych zručností osobnostných kvalít kandidátov.

Predseda DR FNPŠ informoval, že úspešnými kandidátmi boli Mgr. Diana Kosová a Ing. Tibor
Brezovský, pričom celkovým víťazom výberového konania na post generálneho riaditeľa
kancelárie FNPŠ sa stal Ing. Tibor Brezovský s počtom hlasov 118, ktorý by sa mal svojej
funkcie ujať pravdepodobne od 01.09.2020.

Uznesenie DR FNPŠ Č. 8/2020/3

DR FNPŠ vzala informácie Predsedu DR FNPŠ na vedomie.

Za - 4; Proti - O;Zdržal sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne

podklady k bodu: tabuľka s počtom hlasov jednotlivých kandidátov na post generálneho
riaditeľa kancelárie FNPŠ.

Bod 5 - Informácia z 10. zasadnutia Správnej rady FNPŠ

Predseda DR FNPŠ informoval členov FNPŠ o priebehu zasadnutia Správnej rady FNPŠ
a otvoril diskusiu o jednotlivých bodoch programu ajednotlivých materiáloch priložených
k programu.

Taktiež informoval, že DR FNPŠ budú predložené materiály v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zák.
Č. 310/2019 Z. z. na vyjadrenie stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2021 až 2023 a DR FNPŠ
bude Správnou radou FNPŠ o predmetné vyjadrenie stanoviska.

Členovia DR FNPŠ diskutovali o jednotlivých bodoch programu 10. zasadnutia Správnej rady
FNPŠ, pričom opätovne zdôraznili, že je potrebné, aby materiály v zmysle § 8 ods. 2 písm. c)
zák. Č. 310/2019 Z. z. na vyjadrenie stanoviska k návrhu rozpočtu, k účtovnej závierke a k
výročnej správe fondu boli DR FNPŠ zaslané s dostatočným časovým odstupom (minimálne
10 dní pred zasadnutím DR FNPŠ) a tiež aby bola zabezpečená účasť kompetentných osôb,
ktoré predmetné materiály pripravovali na zasadnutí DR FNPŠ.

Predseda DR FNPŠ uviedol, že podrobnejšie informácie zlO. zasadnutia Správnej rady FNPŠ
budú v zápisnici zo dňa 26.08.2020 zverejnenej na webovom sídle FNPŠ.

Uznesenie DR FNPŠ Č. 8/2020/4

DR FNPŠ vzala informácie Predsedu DR FNPŠ na vedomie.
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Za - 4; Proti - O; Zdržal sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne

podklady k bodu:

~ Informácia o ponuke pre stále sídlo FNPŠ,
~ Návrh na vypracovanie priorít podpory športu v oblasti svojho pôsobenia v zmysle §12 ods.3

zákona č. 31012019 Z.z.,
~ Prerokovanie pripomienok pracovnej verzie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie

príspevku v rámci programu "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry",
~ Návrh smernice o účtovníctve,
~ Návrh zásad poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu,
~ Informácia návrhu rozpisu rozpočtu Fondu na podporu športu na roky 2021 - 2023.

Bod 6 -Rôzne

V bode rôzne sa DR FNPŠ nezaoberala žiadnymi skutočnosťami.

dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne

podklady k bodu: žiadne

Podklady k jednotlivým bodom sú archivované u Predsedu dozornej rady Fondu na podporu
športu, zložka DR FNPŠ rok 2020 a v kancelárii fondu na podporu športu.

Predsedajúci: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Vyhotovil: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Overil: Ing. Richard Horský
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