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Zápisnica č. 16 zasadnutia Dozornej rady Fondu na podporu športu zo dňa 

26.10.2021, Junácka 8, 831 04 Bratislava 

 

Čas začatia: 11:00 hod. 

Čas ukončenia: 12:35 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. Ing. Richard Horský – člen Dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „člen DR FNPŠ) 

5. Mgr. Peter Dedík, PhD. – 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  

 

Prizvaní:  

1. Ladislav Križan – predseda SR FNPŠ, 

2. Renáta Munková – generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ, 

3. Jozef Tvrdoň – ekonóm FNPŠ 

4. Martin Johanes – audítor 

 

 

Navrhovaný program zasadnutia: 

1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR FNPŠ    

2. Schválenie programu, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Informácia o zmene člena DR FNPŠ 

4. Vyjadrenie stanoviska k návrhu na odpísanie pohľadávky fondu v zmysle § 8 ods. 2 

písm. e) zák. č. 310/2019 Z. z., 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. Kontrola prvej výzvy v rámci programu – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

športovej infraštruktúry  

6. Rozpočet FNPŠ na rok 2022 

7. Rôzne 
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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 – 5 

Neprítomný – 0 

 

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. 16/2021/1 

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 - Informácia o zmene člena DR FNPŠ 

 

Predseda DR FNPŠ oboznámil členov DR FNPŠ, že mu bol mailom z Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) doručený list číslo: 

2021/14443:3 – A2700 zo dňa 30.08.2021, ktorým v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) a § 10 ods. 4 

písm. c) zák. č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) odvolaná z funkcie členka 

dozornej rady Fondu na podporu športu JUDr. Anna Orthová, a to ku dňu 31.08.2021.   

 

Ďalej informoval členov DR FNPŠ, že mu bol mailom z Ministerstva školstva doručený list 

číslo: 2021/14443:3 – A2700 zo dňa 30.08.2021, ktorým v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona o 

fonde vymenovaný do funkcie člena dozornej rady Fondu na podporu športu Mgr. Peter Dedík, 

PhD. s účinnosťou od 01.09.2021.  

 

Predseda DR FNPŠ nového člena privítal a predstavil ostatným členom DR FNPŠ. 

 

Uznesenie DR FNPŠ č. 16/2021/2 

DR FNPŠ vzala informácie predsedu DR FNPŠ na vedomie. 

 

Za – 4; Proti – 0; Zdržal sa – 1; 

 

dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne 

podklady k bodu:  
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 list z Ministerstva školstva číslo: 2021/14443:3 – A2700 zo dňa 30.08.2021 o odvolaní 

člena DR FNPŠ, 

 list z Ministerstva školstva číslo: 2021/14443:3 – A2700 zo dňa 30.08.2021 o 

vymenovaní člena DR FNPŠ. 

 

 

Bod 4 – Vyjadrenie stanoviska k návrhu na odpísanie pohľadávky fondu v zmysle § 8 ods.  

  2 písm. e) zák. č. 310/2019 Z. z., 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 oboznámil členov DR FNPŠ, že SR FNPŠ dňa 26.06.2021 na svojom 23. 

zasadnutí schválila uznesením č. 4/7/2021 návrh na odpísanie pohľadávky v sume 200.000,- 

eur v zmysle § 4 ods. 3 písm. l) v spojení s § 25 ods. 3 zákona č. 310/2019 Z. z. 

 

Ďalej uviedol, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2) písm. e) zákon o fonde dozorná rada ako 

kontrolný orgán fondu „vyjadruje stanovisko k návrhom na odpísanie pohľadávok fondu 

alebo na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok fondu pred rozhodnutím správnej rady“. 

 Predseda DR FNPŠ skonštatoval, že vzhľadom ku skutočnosti, že SR FNPŠ nepožiadala 

najskôr DR FNPŠ v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2) písm. e) zákon o fonde dozornú radu ako 

kontrolný orgán fondu o vyjadrenie stanoviska k návrhu na odpísanie pohľadávky v sume 

200.000,- eur, DR FNPŠ môže teraz iba dodatočne konvalidovať rozhodnutie SR FNPŠ zo dňa 

26.06.2021. 

 

Predseda DR FNPŠ ako aj ostatní členovia DR FNPŠ požiadali prítomného predsedu SR FNPŠ, 

aby v budúcnosti pri odpisovaní pohľadávok fondu na podporu športu postupovali v zmysle 

zákona o fonde, a teda najskôr požiadali o vyjadrenie stanoviska DR FNPŠ. 

 

Predseda DR FNPŠ tiež poukázal na skutočnosť, že táto situácia nastala aj preto, lebo predseda 

SR FNPŠ sa snažil s maximálnym nasadením a úsilím zachrániť predmetných 200.000,- eur pre 

fond na podporu športu, aby tieto finančné prostriedky zostali v športe, čo nakoniec nevyšlo 

a následne sa muselo narýchlo schváliť odpísanie tejto pohľadávky SR FNPŠ. 

 

Uznesenie DR FNPŠ č. 16/2021/3-1 

 

DR FNPŠ podľa § 8 ods. 2 písm. e) zákona o fonde sa uzniesla, že dodatočne konvaliduje návrh 

na odpísanie pohľadávky fondu vo výške 200.000,- eur, schválený SR FNPŠ uznesením č. 

4/7/2021 „návrh na odpísanie pohľadávky v sume 200.000,- eur“ v zmysle § 4 ods. 3 písm. l) v 

spojení s § 25 ods. 3 zákona č. 310/2019 Z. z. 

 

Za – 5; Proti – 0; Zdržal sa – 0; 

 

dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne 

podklady k bodu: uznesenie č. 4/7/2021 návrh na odpísanie pohľadávky v sume 200.000,- eur 

v zmysle § 4 ods. 3 písm. l) v spojení s § 25 ods. 3 zákona č. 310/2019 Z. z. zo dňa 26.06.2021. 
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Následne predseda DR FNPŠ otvoril diskusiu k materiálom, ktoré boli jednotlivým členom DR 

FNPŠ poslané mailom, týkajúcich sa vyjadrenia stanoviska DR FNPŠ k účtovnej závierke a k 

výročnej správe fondu za rok 2020 v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zákona o fonde. 

 

Slovo bolo odovzdané Jozefovi Tvrdoňovi. Ten podrobne spolu s členmi DR FNPŠ, 

s predsedom SR FNPŠ ako aj generálnou riaditeľkou kancelárie FNPŠ rozobral účtovnú 

závierku a výročnú správu fondu za rok 2020, ktoré boli overené audítorom. Tiež uviedol 

dôvody, prečo boli tieto podklady DR FNPŠ preložené v konečnej podobe požadovanej 

zákonom na vyjadrenie stanoviska až v októbri 2021. 

 

Predseda DR FNPŠ požiadal prítomného predsedu SR FNPŠ ako aj generálnu riaditeľku 

kancelárie FNPŠ, aby bola účtovná závierka a výročná správa fondu za rok 2021 predložená 

DR FNPŠ na vyjadrenie stanoviska v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zákona o fonde skôr, tak aby 

boli dodržané lehoty zákonom vyžadované. 

 

Predseda SR FNPŠ sa vyslovil, že tieto podklady budú predložené DR FNPŠ na vyjadrenie 

stanoviska najneskôr do konca mesiaca marec 2022. 

 

Uznesenie DR FNPŠ č. 16/2021/3-2 

DR FNPŠ sa uzniesla, že návrh účtovnej závierky Fondu na podporu športu za rok 2020 a 

výročnej správy Fondu na podporu športu za rok 2020 a podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona o 

fonde odporúča SR FNPŠ schváliť predložené materiály. 

 

Za – 5; Proti – 0; Zdržal sa – 0; 

 

dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne 

podklady k bodu: 

 

 účtovná závierka FNPŠ za rok 2020, 

 správa nezávislého audítora k účtovnej závierke FNPŠ za rok 2020, 

 výročná správa FNPŠ za rok 2020. 

 

 

Následne predseda DR FNPŠ otvoril diskusiu návrhu rozpočtu na rok 2021, ktorý bol poslaný 

mailom DR FNPŠ dňa 25.10.2021, aby v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zákona o fonde DR FNPŠ 

vyjadrila stanovisko. Členovia DR FNPŠ začali o navrhovanom rozpočte diskutovať. Ekonóm 

FNPŠ rozoberal jednotlivé položky navrhovaného rozpočtu 2021, členom DR FNPŠ odpovedal 

na položené otázky. K téme sa pripojili svojimi odbornými postrehmi a poznatkami aj predseda 

SR FNPŠ a generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ. 
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Uznesenie DR FNPŠ č. 16/2021/3-3 

 

DR FNPŠ sa uzniesla, že v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zákona o fonde návrh rozpočtu Fondu na 

podporu športu na rok 2021 odporúča SR FNPŠ schváliť. 

 

Za – 5; Proti – 0; Zdržal sa – 0; 

 

dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne 

podklady k bodu: návrh rozpočtu na rok 2021. 

 

Bod 5 – Kontrola prvej výzvy v rámci programu – Výstavba, rekonštrukcia a  

  modernizácia športovej infraštruktúry 

 

Predseda DR FNPŠ oboznámil členov DR FNPŠ, že členom DR FNPŠ bol na mail poslaný 

návod spolu s prístupovými heslami do programu, v ktorom sa nachádzajú všetky zaslané 

žiadosti k prvej výzve v rámci programu – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 

infraštruktúry a všetky ostatné potrebné dokumenty.  

Slova sa ujala generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ, ktorá vysvetlila členom FNPŠ používanie 

daného systému. Tiež uviedla, že podklady alebo dokumenty, ktoré sa nenachádzajú 

v elektronickom systéme, budú členom DR FNPŠ pri kontrole poskytnuté v listinnej forme. 

Následne členka DR FNPŠ Ing. Iveta Lednická uviedla, že zabezpečí osobu, ktorá urobí pre 

členov DR FNPŠ školenie. 

 

Uznesenie DR FNPŠ č. 16/2021/4 

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: žiadne 

 

 

Bod 6 – Rozpočet FNPŠ na rok 2022 

 

Predseda DR FNPŠ otvoril diskusiu k rozpočtu FNPŠ na rok 2022, pričom požiadal v mene DR 

FNPŠ predsedu SR FNPŠ ako aj generálnu riaditeľku kancelárie FNPŠ, či by bolo možné zaslať 

rozpočet FNPŠ na rok 2022 na vyjadrenie stanoviska DR FNPŠ v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) 

zákona o fonde do konca roka 2021. Slova sa ujal Jozef Tvrdoň, ktorý uviedol, že s tým nie je 

problém a môže byť DR FNPŠ poslaný do konca roku 2021, ale DR FNPŠ musí počítať s tým, 

že niektoré položky sa počas roku 2022 môžu ešte zmeniť. Členovia DR FNPŠ uviedli, že tomu 

rozumejú a uvedomujú si, že sa jedná len o návrh rozpočtu FNPŠ. 

 

Uznesenie DR FNPŠ č. 16/2021/5 

DR FNPŠ sa uzniesla, že poveruje svojho predsedu, aby písomne požiadal kanceláriu FNPŠ 
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o predloženie návrhu rozpočtu FNPŠ na rok 2022 na vyjadrenie stanoviska v zmysle 

ustanovenia § 8 ods. 2 písm. c) zákona o fonde tak, aby bol návrh rozpočtu FNPŠ na rok 2022 

predložený a zaslaný DR FNPŠ najneskôr do konca januára 2022. 

 

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 

 

 

 

Na záver predseda DR FNPŠ poďakoval členom DR FNPŠ a prítomným prizvaným hosťom za 

ich prítomnosť, za ich odborné názory, vyslovil potešenie v prospech ďalšej spolupráce a 

nakoľko neboli ďalšie otázky zo strany členov DR FNPŠ a prítomných pozvaných hostí, 

zasadnutie DR FNPŠ ukončil. 

 

 

Predsedajúci: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD. 

 

 

Vyhotovil: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD. 

 

 

Overil: Ing. Richard Horský 


