
Zápisnica č. 12 zasadnutia Dozornej rady Fondu na podporu športu zo dňa
16.12.2020 prostredníctvom videokonferencie

Čas začatia: 18:00 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. 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. JUDr. Anna Orthová - člen Dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len "člen DR

FNPŠ) - prítomná od 18: 10 hod.

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 prítomní: Ladislav Križan - predseda Správnej rady Fondu na podporu športu (ďalej
len "predseda SR FNPŠ),

Ladislav Križan - Tibor Brezovský, generálny riaditeľ kancelárie FNPŠ

Navrhovaný program zasadnutia:
1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR FNPŠ
2. Schválenie programu
3. Vyjadrenie stanoviska k návrhu rozpočtu v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zák. č. 310/2019

Z. z.
4. Rôzne

Bod 1- Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR
Zasadnutie DR FNPŠ prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu ZOOM otvoril predseda
DR FNPŠ J. Šmátrala, ktorý privítal prítomných členov DR FNPŠ ako aj predsedu SR FNPŠ a
generálneho riaditeľa kancelárie FNPŠ a skonštatoval, že DR FNPŠ je uznášaniaschopná.

Prítomní cez videokonferenciu - 3
Neprítomný cez videokonferenciu - 2

J. Šmátrala skonštatoval, že DR FNPŠ je uznášaniaschopná.
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Vypracovaním zápisnice zo zasadnutia bol poverený J. Šmátrala a overením zápisnice 1.
Lednická.

Bod 2 - Schválenie programu

Predseda DR FNPŠ navrhol doplniť za bod 3 navrhovaného programu bod 4 v znení:
"Zmluva o výkone funkcie člena správnej rady a člena dozornej rady Fondu na podporu
športu", pričom bod Rôzne bude pod bodom č. 5 programu, a to vzhľadom na požiadavku
predsedu SR FNPŠ a generálneho riaditeľa kancelárie FNPŠ, aby DR FNPŠ zaujala
k predmetným zmluvám stanovisko a následne ho predložila na rokovania zasadnutia SR FNPŠ
dňa 18.12.2020.

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

Uznesenie DR FNPŠ č. 12/2020/1

DR FNPŠ schvaľuje nasledovný program zasadnutia DR FNPŠ.

1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR FNPŠ
2. Schválenie programu
3. Vyjadrenie stanoviska k návrhu rozpočtu v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zák. č.

310/2019 Z. z.
4. Zmluva o výkone funkcie člena správnej rady a člena dozornej rady Fondu na

podporu športu
5. Rôzne

Z 3 členov DR FNPŠ hlasovali: Za-3; Proti - O; Zdržal sa- O; Návrh uznesenia bol schválený.

Bod 3 - Vyjadrenie stanoviska k návrhu rozpočtu v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zák. č.
310/2019 Z. z

Predseda DR FNPŠ privítal člena DR FNPŠ JUDr. Annu Orthovú, ktorá sa pripojila
v čase o 18:10 hod. a skonštatoval, že prítomní sú 4 členovia DR FNPŠ.

Následne predseda DR FNPŠ oboznámil členov DR FNPŠ, že dňa 09.12.2020 boli
poslané mailom podklady DR FNPŠ: .Prehľad čerpania financií FNPŠ" a "Plánovaný rozpočet
/čerpanie/ FNPŠ k 31.12.2020" a následne dňa 16.12.2020 boli poslané mailom podklady DR
FNPŠ doplnené ďalšie informácie k rozpočtu k 31.12.2020 - vid' príloha mail zo dňa
16.12.2020.

Predseda DR FNPŠ začal k predloženým materiálom diskusiu a odovzdal slovo
predsedovi SR FNPŠ a generálnemu riaditeľovi kancelárie FNPŠ, ktorí podrobne oboznámili
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členov DR FNPŠ s jednotlivými položkami rozpočtu a odpovedali na položené otázky ohľadne
rozpočtu k 21.12.2020. Po zodpovedaní jednotlivých otázok, diskutovali o predloženom
materiáli členovia DR FNPŠ, pričom konštatovali, že položky sú jednotlivo rozpísané
a zrozumiteľné.

Uznesenie DR FNPŠ Č. 12/2020/2

1. DR FNPŠ prerokovala predložený "Prehľad čerpania financií FNPŠ" a "Plánovaný
rozpočet /čerpanie/ FNPŠ k 31.12.2020" zo dňa 09.12.2020 a doplnené ďalšie informácie k
rozpočtu k 31.12.2020 zo dňa 16.12.2020 poslané mailom DR FNPŠ a podľa § 8 ods. 2 písm.
c) zákona Č. 31012019 Z. z. o fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a uzniesla sa, že odporúča SR FNPŠ schváliť predložené
materiály.

2. DR FNPŠ poverila jej predsedu vypracovaním stanoviska k návrhu rozpočtu v zmysle
§ 8 ods. 2 písm. c) zákona Č. 31012019 Z. z. o fonde na podporu športu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2020 a jeho preloženia SR FNPŠ.

Za - 4; Proti - O; Zdržal sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne

podklady k bodu: .Prehľad čerpania financií FNPŠ" a "Plánovaný rozpočet /čerpanie/ FNPŠ
k 31.12.2020" zo dňa 09.12.2020 a doplnené ďalšie informácie k rozpočtu k 31.12.2020 zo dňa
16.12.2020 poslané mailom DR FNPŠ.

Bod 4 - Zmluva o výkone funkcie člena správnej rady a člena dozornej rady Fondu na
podporu športu

Predseda DR FNPŠ oboznámil členov DR FNPŠ, že dňa 15.12.2020 bola poslaná
mailom členom DR FNPŠ "Zmluva o výkone funkcie člena správnej rady Fondu na podporu
športu".

Predseda DR FNPŠ odovzdal slovo predsedovi SR FNPŠ, ktorý začal diskusiu
k predloženej zmluve a konštatoval, že by sa doterajšia zmluva, ktorej platnosť končí dňa
31.12.2020 nahradila od 01.01.2020 touto predloženou a následne požiadal členov DR FNPŠ,
aby k nej zaujali stanovisko.

Predseda DR FNPŠ požiadal predsedu SR FNPŠ, aby bola zmenená aj zmluva pre
členov DR FNPŠ a skonštatoval, že o tejto zmene DR FNPŠ diskutovala od samého počiatku
podpísania prvých zmlúv. Následne dal do pozornosti, že JUDr. Orthová poslala mailom
kancelárii FNPŠ dňa 16.12.2020 upravenú verziu predloženej zmluvy týkajúcu sa členov DR
FNPŠ.

Predseda SR FNPŠ súhlasil s požiadavkou predsedu DR FNPŠ.
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Uznesenie DR FNPŠ č. 1212020/3

1. DR FNPŠ prerokovala predloženú zmluvu "Zmluva o výkone funkcie člena správnej
rady Fondu na podporu športu" poslanú mailom DR FNPŠ dňa 16.12.2020 a uzniesla sa, že
odporúča SR FNPŠ schváliť predložený materiál s tým, že odporúča SR FNPŠ schváliť návrh
zmluvy o výkone člena SR FNPŠ a návrh zmluvy o výkone člena DR FNPŠ s účinnosťou od
1.1.2021.

2. DR FNPŠ poverila jej predsedu vypracovaním stanoviska k návrhu Zmluvy o výkone
funkcie člena správnej rady Fondu na podporu športu ajeho preloženia SR FNPŠ.

Za - 4; Proti - O; Zdržal sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne

podklady k bodu: Zmluva o výkone funkcie člena správnej rady Fondu na podporu športu"
poslaná mailom DR FNPŠ dňa 16.12.2020.

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. Iveta Lednická
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