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Zápisnica č. 19 zasadnutia Dozornej rady Fondu na podporu športu zo dňa 

27.06.2022, Príkopova 6, 831 03 Bratislava 

 

Čas začatia: 16:30 hod. 

Čas ukončenia: 17:15 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. 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: Ing. Richard Horský – člen Dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „člen DR 

FNPŠ) – ospravedlnený  

 

 

Prizvaní: Jozef Tvrdoň, Ladislav Križan 

 

 

Navrhovaný program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR FNPŠ    

2. Schválenie programu, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Vyjadrenie stanoviska k návrhu k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu v zmysle 

§ 8 ods. 2 písm. c) zák. č. 310/2019 Z. z. za rok 2021 

4. 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 – 4 

Neprítomný – 1 

 

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

Kánová. 
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Bod 2 – Schválenie programu 

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

Uznesenie DR FNPŠ č. 19/2022/1 

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

Z 4 členov DR FNPŠ hlasovali:  Za – 4; Proti – 0; Zdržal sa – 0; Návrh uznesenia bol  schválený. 

 

Bod 3 - Vyjadrenie stanoviska k návrhu k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu v  

  zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zák. č. 310/2019 Z. z. za rok 2021 

 

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 2021 v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zákona o fonde. 

 

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

účtovnú závierku a výročnú správu fondu za rok 2021, ktoré boli overené audítorom.  

 

Uznesenie DR FNPŠ č. 19/2022/2 

 

DR FNPŠ prerokovala návrh účtovnej závierky Fondu na podporu športu za rok 2021 a 

výročnej správy Fondu na podporu športu za rok 2021 a podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 

310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov sa uzniesla, že odporúča Správnej rade fondu na podporu športu schváliť 

predložené materiály. 

 

Za – 4; Proti – 0; Zdržal sa – 0; 

 

dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne 

podklady k bodu:  

 účtovná závierka FNPŠ za rok 2021, 

 výročná správa FNPŠ za rok 2021. 

 

 

Bod 4 – Rôzne 

 

V bode rôzne sa DR FNPŠ nezaoberala žiadnymi skutočnosťami.  

 

dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne 

podklady k bodu: žiadne 

 

 



3 

 

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: JUDr. Alena Kánová 


