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Zápisnica č. 9 zasadnutia Dozornej rady Fondu na podporu športu zo dňa 

29.09.2020 v Bratislave 

 

Čas začatia: 15:00 hod. 

Čas ukončenia: 16:30 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. Anna Orthová – člen Dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „člen DR FNPŠ) 

3. JUDr. Alena Kánová – člen Dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „člen DR FNPŠ) 

4. Ing. Iveta Lednická – člen Dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „člen DR FNPŠ) 

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“) 

 

Neprítomný: nikto 

 

Program: 

1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR FNPŠ    

2. Schválenie programu 

3. Informácia o novom predsedovi správnej rady a nových členov správnej rady FNPŠ  

4. Informácie z 11. zasadnutia Správnej rady FNPŠ 

5. 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 – 5 

Neprítomný – 0 

 

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. 9/2020/1 

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 novom predsedovi správnej rady a nových členov správnej rady  

  FNPŠ 

Predseda DR FNPŠ informoval členov DR FNPŠ, že nového predsedu správnej rady 

FNPŠ bol vymenovaný Ladislav Križan a za nových členov správnej rady FNPŠ páni Ľudovít 

Jurínyi, Gábor Asványi a Dušan Šaradín. 

 

Uznesenie DR FNPŠ č. 9/2020/2 

DR FNPŠ vzala informácie Predsedu DR FNPŠ o novom predsedovi správnej rady FNPŠ a 

nových členov správnej rady FNPŠ na vedomie. 

 

Za – 5; Proti – 0; Zdržal sa – 0; 

 

dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne 

podklady k bodu: žiadne. 
 

 

Bod 4 – Informácie z 11. zasadnutia Správnej rady FNPŠ 

 

Predseda DR FNPŠ informoval členov FNPŠ o priebehu zasadnutia Správnej rady FNPŠ 

a otvoril diskusiu o jednotlivých bodoch programu a jednotlivých materiáloch priložených 

k programu. 

 

V bode č. 3 programu správnej rady FNPŠ boli členovia správnej rady FNPŠ informovaní o 

činnosti orgánov fondu na podporu športu po odstúpení predsedu Správnej rady Dušana Guľáša 

a najmä od 10.zasadnutia správnej rady fondu na Podporu športu konanej dňa 26.8.2020. 

 

V bode č. 4 programu správnej rady FNPŠ boli členovia správnej rady FNPŠ informovaní o 

výsledku výberového konania na generálneho riaditeľa kancelárie FNPŠ a o následnom 

schvaľovaní návrhu pracovnej zmluvy generálneho riaditeľa kancelárie FNPŠ s nástupom od 

1.10. 2020 s tým, že správna rada FNPŠ poverila predsedu správnej rady FNPŠ jej uzavretím. 

 

Ďalej Predseda DR FNPŠ oboznámil členov DR FNPŠ, že v bode č. 5 programu sa diskutovalo 

o sídle FNPŠ, pričom de iure sídli na Stromovej 9, nakoľko pôvodne zamýšľané sídlo FNPŠ v 

Dome športu na Junáckej 6 bude k dispozícii najskôr po kolaudácii vo februári 2021 resp. 

neskôr. Následne Predseda správnej rady FNPŠ pre výkon činností FNPŠ navrhol po dohode 
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so zamestnancami FNPŠ ako dočasnú kanceláriu zatiaľ využívať priestory v budove STARZ 

na Junáckej 4. Predseda DR FNPŠ informoval členov správnej rady FNPŠ, že DR FNPŠ zatiaľ 

zasadá v sídle členky DR FNPŠ JUDr. Orthovej. V závere správna rada FNPŠ schválila hlavné 

priority a úlohy generálneho riaditeľa kancelárie FNPŠ do najbližšieho zasadnutia správnej rady 

FNPŠ. 

 

Predseda DR FNPŠ uviedol, že v bode č. 6 programu správnej rady FNPŠ boli členovia správnej 

rady FNPŠ informovaní o činnosti jednotlivých odborných komisii fondu na podporu športu od 

ich vzniku vrátane ich doterajších písomných výstupov. Následne sa správna rada FNPŠ 

uzniesla, že za splnenie uznesenia z 10 zasadnutia správnej rady FNPŠ do októbrového 

zasadnutia sú zodpovední predsedovia komisií. Tiež správna rada poverila Gábora Asványiho 

na predloženie priorít vyplývajúcich z uznesenia č. 6/10/2020 za komisiu pre infraštruktúru a 

Máriu Berdisovú za komisiu pre financovanie športu. 

 

Predseda DR FNPŠ informoval, že v bode č. 8 programu správnej rady FNPŠ sa riešila otázka  

novely zákona č. 310/2019 Z.z. o fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktorý bol doručený do NR SR, pričom Predseda DR FNPŠ upozornil na poslancami 

navrhované zmeny týkajúce sa možnosti odvolania členov orgánov FNPŠ, ktoré môže viesť k 

bezdôvodným alebo svojvoľným odvolaniam a navrhol rokovať o dôvodoch a možných 

dopadoch téme s navrhovateľmi. 

 

V bode č. 9 programu správnej rady FNPŠ boli členovia správnej rady FNPŠ informovaní o 

možných kompenzačných opatreniach pre sektor športu z dôvodu pandémie COVID-19 na 

základe informácii od predstaviteľov ministerstva hospodárstva SR zo stretnutia konaného dňa 

17.9.2020 s tým, že ak by mal byť FNPŠ súčasťou kompenzácií následkov pandémie COVID-

19 na sektor športu je potrebná výmena informácii a koordinácia aktivít všetkých subjektov, 

aby dokázal robiť adresne a koordinovane s ostatnými aktérmi. 

 

Predseda DR FNPŠ uviedol, že v bode č. 10 programu správnej rady FNPŠ sa diskutovalo o 

stave športu a športovej infraštruktúry v najmenej rozvinutých okresoch. 

 

V bode č.11 programu správnej rady FNPŠ boli členovia správnej rady FNPŠ oboznámení o 

činnosti komisie pre infraštruktúru v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 625/2019 z 

18.12.2019 a na pracovnú verziu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v 

rámci programu „výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ a návrh 

zásad poskytovania finančných prostriedkov fondu na podporu športu. 

 

Predseda DR FNPŠ informoval, že v záverečnom bode č. 12 programu správnej rady FNPŠ sa 

riešila vízia a misia fondu na podporu športu a jeho krátkodobé a strednodobé ciele vzhľadom 

na strategické zámery a aktuálne platné i pripravované dlhodobé koncepcie rozvoja športu v SR, 

pričom členovia správnej rady FNPŠ sa zhodli na ambícii najneskôr na novembrovom zasadnutí 

správnej rady FNPŠ schváliť znenie aspoň jednej výzvy. 

 

Predseda DR FNPŠ uviedol, že podrobnejšie informácie z 11. zasadnutia Správnej rady FNPŠ 
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budú v zápisnici zo dňa 29.09.2020 zverejnenej na webovom sídle FNPŠ. 

 

Uznesenie DR FNPŠ č. 9/2020/3 

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:  

 

➢ Informácia o činnosti orgánov Fondu na podporu športu po odstúpení predsedu správnej 

rady Dušana Guľáša a najmä od 10. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu 

konanej dňa 26.8.2020, 

➢ Informácia o činnosti jednotlivých odborných komisii od ich vzniku vrátane ich 

písomných výstupov, 

➢ Informácia o návrhu novelizácie zákona č. 310/2019 Z.z. o fonde na podporu športu, 

ktorý bol doručený do NR SR, 

➢ Informácia o možných kompenzačných opatreniach pre sektor športu z dôvodu 

pandémie COVID-19 na základe informácii od predstaviteľov Ministerstva 

hospodárstva SR zo stretnutia konaného dňa 17.9.2020, 

➢ Informácia o stave športu a športovej infraštruktúry v najmenej rozvinutých okresoch, 

➢ Informácia o výsledku výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa kancelárie 

FNPŠ a schvaľovanie návrhu pracovnej zmluvy vrátane dňa nástupu, 

➢ Hlavné priority a úlohy generálneho riaditeľa kancelárie Fondu na podporu športu do 

najbližšieho zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu, 

➢ Vízia a misia Fondu na podporu športu a jeho krátkodobé a strednodobé ciele vzhľadom 

na strategické zámery a aktuálne platné i pripravované dlhodobé koncepcie rozvoja 

športu v Slovenskej republike, 

➢ Materiály k činnosti komisie pre infraštruktúru v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 

625/2019 z 18.12.2019 a na pracovnú verziu výzvy na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie príspevku v rámci programu „výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

športovej infraštruktúry“ a návrh zásad poskytovania finančných prostriedkov fondu na 

podporu športu 

 

 

 

Bod 5 – Rôzne 

 

V bode rôzne sa DR FNPŠ nezaoberala žiadnymi skutočnosťami.  

 

dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne 

podklady k bodu: žiadne 
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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 


