
Zápisnica č. 10 zasadnutia Dozornej rady Fondu na podporu športu zo dňa
27.10.2020 prostredníctvom videokonferencie

Čas začatia: 18:30 hod.

Čas ukončenia: 19:30 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")
Správna rada Fondu na podporu športu (ďalej len "SR FNPŠ")

Neprítomný: nikto

Program:
1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR FNPŠ
2. Schválenie programu
3. Informácie a vypracovanie stanoviska k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu za

rok 2019 v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zák. Č. 31012019 Z. z.
4. Informácie k programu a materiálom k 12. zasadnutiu Správnej rady FNPŠ
5. Rôzne

Bod 1- Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR
Zasadnutie DR FNPŠ prostredníctvom videokonferencie otvoril predseda DR FNPŠ 1.
Šmátrala, ktorý privítal prítomných členov DR FNPŠ a skonštatoval, že DR FNPŠ je
uznášaniaschopná.

Prítomní cez videokonferenciu - 5
Neprítomný cez videokonferenciu - O

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. 10/2020/1

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

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

Bod 3 - Informácie a vypracovanie stanoviska k účtovnej závierke a k výročnej správe
fondu za rok 2019 v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zák. č. 310/2019 Z. z.

Predseda DR FNPŠ oboznámil členov DR FNPŠ, že dňa 26.10.2020 ho telefonicky
kontaktoval Predseda správnej rady fondu na podporu športu (ďalej len "Predseda SR FNPŠ)
s požiadavkou, či by nemohla DR FNPŠ zasadať dňa 27.10.2020 a v zmysle § 8 ods. 2 písm. c)
zák. Č. 310/2019 Z. z. dať stanovisko k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu za rok
2019.

Na vyjadrenie stanoviska k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu za rok 2019
boli dňa 27.10.2020 v čase o 11:49 hod. prostredníctvom mailu zaslané materiály DR FNPŠ.

Predseda DR FNPŠ následne otvoril diskusiu k vyjadreniu stanoviska DR FNPŠ
k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu za rok 2019 v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zák. Č.

310/2019 Z. z.
Predseda DR FNPŠ uviedol, že opätovne v materiáloch zaslaných DR FNPŠ chýba

vyjadrenie audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu, teda nie sú overené
audítorom a je nevyhnutné predložiť kompletne v jednom súbore výročnú správu a účtovnú
závierku overenú audítorom, čo sa doteraz nestalo.

Členka DR FNPŠ l. Lednická uviedla, že DR FNPŠ nebola doposiaľ predložená hlavná
kniha, pričom sa teda DR FNPŠ nevie vyjadriť k účtovnej závierke. Zároveň dodala, že
súčasťou výročnej správy je účtovná závierka, pričom výročnú správu nevypracováva subjekt,
ktorý podáva k nej aj stanovisko.

Uznesenie DR FNPŠ Č. 10/2020/2

1. DR FNPŠ sa uzniesla, že poveruje Predsedu DR FNPŠ, aby na zasadnutí SR FNPŠ dňa
28.1 0.2020 vyjadril stanovisko k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu za rok 2019 v
zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zák. Č. 310/2019 Z. z., že DR FNPŠ neodporúča SR FNPŠ schváliť
výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu za rok 2019.
2. DR FNPŠ poveruje jej predsedu, aby na 12. zasadnutí SR FNPŠ prezentoval, že DR
FNPŠ vyjadrí stanovisko k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu za rok 2019 v zmysle
§ 8 ods. 2 písm. c) zák. Č. 310/2019 Z. z. až ked' budú overené audítorom a bude DR FNPŠ
predložená hlavná kniha.
Za - 5; Proti - O;Zdržal sa - O;
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dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne

podklady k bodu: Výročná správa Fondu na podporu športu a účtovná závierka s poznámkami
zaslaná mailom dňa 27.10.2020.

Bod 4 - Informácie k programu a materiálom k 12. zasadnutiu Správnej rady FNPŠ

Predseda DR FNPŠ otvoril diskusiu k programu a materiálom na 12. zasadnutiu SR
FNPŠ konané dňa 28.10.2020, ktoré boli členom DR FNPŠ zaslané prostredníctvom mailu dňa
27.10.2020.

Členovia DR FNPŠ sa zhodli, že podklady na zasadnutie SR FNPŠ by mali byť
zasielané jednotlivým členom SR FNPŠ a DR FNPŠ aspoň 7 dní vopred, aby mali dostatok
času sa s nimi oboznámiť a preštudovať ich.

Členka DR FNPŠ l. Lednická upozornila, že v zmluve k bodu č. 7 programu SR FNPŠ
je zrejme pisárska chyba, a to konkrétne v návrhu nájomnej zmluvy na prenájom kancelárie pre
pracovníkov FNPŠ, v ktorej je na začiatku na strane č.1 ako konajúci za FNPŠ uvedený Tibor
Brezovský, generálny riaditeľ kancelárie FNPŠ a na konci na strane č. 9 za nájomcu má
podpísať JUDr. Jaroslav Rybanský, podpredseda SR FNPŠ a na strane č. 11 má za nájomcu
podpísať Tibor Brezovský, generálny riaditeľ kancelárie FNPŠ.

Členka DR FNPŠ A. Orthová uviedla, že ak má podpisovať za FNPŠ pán Tibor
Brezovský, generálny riaditeľ kancelárie FNPŠ mal by tam byť dodatok, že podpisuje na
základe plnej moci alebo v zmysle § 4 ods. 2 zák. č. 31012019 Z. z. by mal podpisovať v mene
fondu Predseda SR FNPŠ a iba v čase neprítomnosti Predsedu SR FNPŠ ho zastupuje v rozsahu
jeho práv a povinností podpredseda SR FNPŠ.

Uznesenie DR FNPŠ č. 1012020/3

1. DR FNPŠ poverilajej predsedu, aby na 12. zasadnutí SR FNPŠ dňa 28.10.2020 požiadal
k zasielaniu materiálov a podkladov pre jednotlivých členov SR FNPŠ a DR FNPŠ aspoň 7 dní
pred zasadnutí SR FNPŠ.
2. DR FNPŠ poverila jej predsedu, aby na 12. zasadnutí SR FNPŠ dňa 28.10.2020
upozornil v bode č. 7 programu SR FNPŠ na zrejme pisárske chyby v návrhu nájomnej zmluvy
na prenájom kancelárie pre pracovníkov FNPŠ a upovedomí SR FNPŠ, že ak má podpisovať
za FNPŠ pán Tibor Brezovský, generálny riaditeľ kancelárie FNPŠ mal by tam byť dodatok, že
podpisuje na základe plnej moci alebo v zmysle § 4 ods. 2 zák. č. 310/2019 Z. z. by mal
podpisovať v mene fondu Predseda SR FNPŠ a iba v čase neprítomnosti Predsedu SR FNPŠ ho
zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda SR FNPŠ

Za - 5; Proti - O; Zdržal sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne

podklady k bodu: materiály a podklady na 12. zasadnutie SR FNPŠ dňa 28.10.2020 zaslané
mailom členom DR FNPŠ dňa 27.10.2020.
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Bod S-Rôzne

V bode rôzne sa DR FNPŠ nezaoberala žiadnymi skutočnosťami.

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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