
Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-02/2020

ZÁPISNICA 
zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu

Miesto konania zasadnutia:Bratislava, Stromová 9

Deň konania zasadnutia: 29. 01. 2020

Predsedajúci: Jozef Gönci

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí:
1. Jozef Gönci, predseda správnej rady
2. Jaroslav Rybánsky, podpredseda správnej rady
3. Richard Galovič, člen správnej rady
4. Anastasija Kuzmina, člen správnej rady
5. Anton Danko, člen správnej rady
6. Jozef Turčány, člen správnej rady
7. Daniel Liška, člen správnej rady
8. Jozef Krnáč, člen správnej rady
9. Ján Riapoš, člen správnej rady
10. Mária Berdisová, člen správnej rady
11. Martin Kohút, člen správnej rady

Prizvaní hostia:
    1.   Jaromír Šmátrala, predseda dozornej rady Fondu na podporu športu
    2.   Branislav Mráz, zapisovateľ

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Informácie o aktivitách predsedu správnej rady Fondu
4. Návrh  na  schválenie  –  vymenovanie  predsedu  odbornej  komisie  Šport  mládeže  

a šport pre všetkých 
5. Vymenovanie predsedov odborných komisií
6. Schválenie návrhov na členov odborných komisií
7. Schválenie návrhu rokovacieho poriadku
8. Rôzne

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA

1. OTVORENIE  

Zasadnutie rady otvoril predseda správnej rady, ktorý na rokovaní privítal aj predsedu
dozornej rady. 
Vypracovaním  zápisnice  zo  zasadania  bol  poverený  Branislav  Mráz  a overením
zápisnice podpredseda správnej rady.
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2. SCHVÁLENIE PROGRAMU SPRÁVNEJ RADY  

V rámci  schvaľovania  programu  zasadnutia  bol  všetkým  členom  rady  predložený
písomný  návrh  predsedu  a podpredsedu  na  doplnenie  navrhovaného  programu
zasadnutia  rady  o nový  bod:  „4.  Návrh  na  schválenie  –  vymenovanie  predsedu
odbornej  komisie  Šport  mládeže  a  šport  pre  všetkých“.  Predseda  správnej  rady
navrhol zaradiť tento bod za navrhovaný bod 3.

Členovia rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 1/2/2020

Správna rada schvaľuje program zasadnutia doplnený o nový bod 4. „Návrh na
schválenie – vymenovanie predsedu odbornej komisie Šport mládeže a šport
pre  všetkých“  s tým,  že doterajšie  body  4.  až  7.  programu  rokovania  sa
označujú ako body 5. až 8.

Hlasovanie

Prítomní: 11
Za:11
Proti:0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

3. INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY FONDU  

Predseda  správnej  rady  v rámci  tohto  bodu  informoval  členov  správnej  rady
o všetkých  aktivitách,  ktoré  vykonal  v mene  Fondu  v období  od  posledného
zasadnutia  správnej  rady  dňa  15.  01.  2012  s cieľom  zabezpečiť  všetky  zákonné
a administratívne  úkony  nevyhnutné  na zabezpečenie  riadneho  fungovania  Fondu
a súvisiace so zriaďovaním Kancelárie  Fondu.  Predseda správnej  rady informoval
o príprave  zmluvy  na  poskytnutie  príspevku  na  rozpočtový  rok  2020,  ktorú  Fond
uzatvorí  s  Ministerstvom školstva,  vedy,  výskumu a športu SR,  o príprave ďalších
vnútorných  predpisoch  Fondu,  o zriadení  Kancelárie  Fondu  a zabezpečovaní
personálneho obsadenia Kancelárie Fondu  vrátane prípravy výberových konaní na
administratívnych  pracovníkov.  Prvým  zamestnancom  Kancelárie  fondu  je  p.
Ondrejčáková,  ktorá  bude  zabezpečovať  komunikáciu  s členmi  Fondu  a realizáciu
nevyhnutnej administratívy. 

Uznesenie č. 2/2/2020

Správna  rada  berie  na  vedomie  informáciu  predsedu  správnej  rady  o  jeho
aktivitách  a  úkonoch  v  mene  Fondu,  ktoré  boli  vykonané  od  druhého
zasadnutia správnej rady. 

Hlasovanie

Prítomní: 11
Za:11
Proti:0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.
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4. NÁVRH NA SCHVÁLENIE – VYMENOVANIE PREDSEDU ODBORNEJ KOMISIE  
ŠPORT MLÁDEŽE A     ŠPORT PRE VŠETKÝCH   

Rokovanie  k tomuto  bodu  otvoril  predseda  správnej  rady,  ktorý  informoval  členov
správnej  rady,  že  spolu  s podpredsedom  správnej  rady  navrhli  doplniť  tento  bod
rokovania, nakoľko na poslednom zasadnutí správnej rady nebol schválený predseda
odbornej komisie Šport mládeže a šport pre všetkých. 
Následne predseda správnej rady navrhol na funkciu predsedu odbornej komisie Šport
mládeže a šport pre všetkých člena správnej rady p. Turčányho. P. Turčány informoval
členov správnej rady, že  nomináciu akceptuje. Predseda správnej rady sa opýtal členov
správnej rady, či má niekto iný návrh, a nakoľko iný návrh predložený nebol, členovia
správnej rady pristúpili k hlasovaniu o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 3/2/2020

Správna rada volí  za  predsedu odbornej  komisie  Šport  mládeže a šport  pre
všetkých Jozefa Turčányho.

Hlasovanie

Prítomní: 11
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 1 (p. Turčány)

Uznesenie bolo prijaté. 

5. VYMENOVANIE PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ  

Predseda správnej rady následne vymenoval všetkých predsedov odborných komisií
v súlade s § 25 ods. 4 zák. č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a odovzdal im vymenovacie dekréty.

6. SCHVÁLENIE NÁVRHOV VA ČLENOV ODBORNÝCH KOMISIÍ  

Predseda  správnej  rady  predložil  členom  správnej  rady  písomné  návrhy  zaslané
predsedami jednotlivých odborných komisií na členov ich odborných komisií, ktoré mu
boli odovzdané spolu s písomnými súhlasmi jednotlivých navrhnutých členov.   

Následne  prebehla  medzi  členmi  správnej  rady  diskusia  ohľadom  počtu  členov
v jednotlivých komisiách, ktorej výsledkom bol konsenzus, že v súčasnosti budú mať
odborné komisie po troch členoch každá, pričom podľa aktuálnej potreby sa počet
členov bude navyšovať tak, aby komisia mala čo najširšie odborné pokrytie vzhľadom
na svoju oblasť pôsobnosti. Predseda a podpredseda fondu v rámci diskusie k tomuto
bodu otvorili  otázku ohľadom možnosti  navrhovania členov odborných komisií  cez
celoročnú  otvorenú  verejnú  výzvu,  podobne  ako  je  to  upravené  aj  vo  Fonde  na
podporu umenia, s tým, že by sa podľa potreby a na nápor žiadostí mohli pravideľne
komisie dopĺňať.

K  tomuto  návrhu  sa  predsedovia  komisií  jednotne  vyjadrili,  že  nakoľko  budú
zodpovední  za  proces  riadenia  komisií  a  predkladnie  spracovaných  žiadostí  pre
správnu radu, radi by si uplatnili možnosť samostatného výberu členov komisií. 
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Predseda  správnej  rady  vyzval  jednotlivých  predsedov  odborných  komisií,  nech
prednesú svoje návrhy na členov odborných komisií a stručne predstavia kandidátov.

Richard Galovič, predseda odbornej komisie pre Vrcholový šport oboznámil členov
správnej rady s nomináciou Mateja Spišiaka a Romana Bučeka za členov odbornej
komisie pre Vrcholový šport a zdôvodnil túto nomináciu.Predseda správnej rady sa
opýtal členov správnej rady, či má niekto iný návrh, a nakoľko iný návrh predložený
nebol, členovia správnej rady pristúpili k hlasovaniu o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 4/2/2020

Správna rada volí za členov odbornej komisie Vrcholový šport Mateja Spišiaka
a Romana Bučeka.

Hlasovanie

Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Následne Jozef Turčány, predseda odbornej komisie pre Šport mládeže a šport pre
všetkých oboznámil členov správnej rady s nomináciou Boženy Gerhátovej a Adriána
Gazdíka  za  členov  odbornej  komisie  pre  Šport  mládeže  a  šport  pre  všetkých
a zdôvodnil túto nomináciu. Predseda správnej rady sa opýtal členov správnej rady, či
má niekto iný návrh, a nakoľko iný návrh predložený nebol, členovia správnej rady
pristúpili k hlasovaniu o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 5/2/2020

Správna rada volí za členov odbornej komisie pre Šport mládeže a šport pre
všetkých Boženy Gerhátovej a Adriána Gazdíka.

Hlasovanie

Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Ján Riapoš predseda odbornej komisie pre Šport zdravotne znevýhodnených pristúpil
k  oboznámeniu  členov  správnej  rady  s nomináciou  Vladimíra  Bajana  a Samuela
Roška za členov odbornej komisie pre Šport zdravotne znevýhodnených a zdôvodnil
túto nomináciu. Predseda správnej rady sa opýtal členov správnej rady, či má niekto
iný návrh, a nakoľko iný návrh predložený nebol, členovia správnej rady pristúpili k
hlasovaniu o tomto návrhu uznesenia:
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Uznesenie č. 6/2/2020

Správna  rada  volí  za  členov  odbornej  komisie  pre  Šport  zdravotne
znevýhodnených Vladimíra Bajana a Samuela Roška.

Hlasovanie

Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Daniel  Líška  ako  predseda  odbornej  komisie  pre  Financovanie  športu  oboznámil
členov správnej rady s nomináciou Radoslava Peciara a Patrika Hrbeka za členov
odbornej  komisie  pre  Financovanie  športu  a zdôvodnil  túto  nomináciu.  Predseda
správnej rady sa opýtal členov správnej rady, či má niekto iný návrh, a nakoľko iný
návrh predložený nebol, členovia správnej rady pristúpili k hlasovaniu o tomto návrhu
uznesenia:

Uznesenie č. 7/2/2020

Správna  rada  volí  za  členov  odbornej  komisie  pre  Financovanie  športu
Radoslava Peciara a Patrika Hrbeka.

Hlasovanie

Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne

Do  odbornej  komisie  pre  Športovú  reprezentáciu  Slovenskej  republiky  nominoval
Jozef  Krná  -   predseda  Danku  Bartekovú  a Igora  Lehoťana  za  členov  odbornej
komisie pre Športovú reprezentáciu Slovenskej republiky a zdôvodnil túto nomináciu.
Predseda správnej rady sa opýtal členov správnej rady, či má niekto iný návrh, a
nakoľko iný návrh predložený nebol, členovia správnej rady pristúpili k hlasovaniu o
tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 8/2/2020

Správna  rada  volí  za  členov  odbornej  komisie  pre  Športovú  reprezentáciu
Slovenskej republiky Danky Bartekovej a Igora Lehoťana.

Hlasovanie

Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.
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Martin  Kohút  ako predseda  odbornej  komisie  pre  Infraštruktúru  oboznámil  členov
správnej  rady  s nomináciou  Dianu  Kosovú  a  Štefana  Bielaka  za  členov  odbornej
komisie  pre  Infraštruktúru  a zdôvodnil  túto  nomináciu.  Predseda správnej  rady sa
opýtal členov správnej rady, či má niekto iný návrh, a nakoľko iný návrh predložený
nebol, členovia správnej rady pristúpili k hlasovaniu o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 9/2/2020

Správna rada volí za členov odbornej komisie pre Infraštruktúru Dianu Kosovú
a Štefana Bielaka.  

Hlasovanie

Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

7. SCHÁLENIE ROKOVACIEHO PORIADKU SPRÁVNEJ RADY  

Predseda správnej rady oboznámil členov správnej rady o tom, že im zaslal spolu
s pozvánkou  Návrh  rokovacieho  poriadku  so  zapracovanými  pripomienkami
z predchádzajúceho  rokovania  správnej  rady.  Vyzval  členov  správnej  rady  na
prednesenie  pripomienok  k predloženému  návrhu  rokovacieho  poriadku  správnej
rady. 

Členovia  rady  už  k návrhu  rokovacieho  poriadku  nevzniesli  žiadne  pripomienky  a
hlasovali na záver diskusie o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 10/2/2020

Správna rada schvaľuje návrh rokovacieho poriadku správnej rady, tak ako bol
predložený.

Hlasovanie

Prítomní: 11
Za:11
Proti:0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

8. RȎZNE  

V rámci tohto bodu členovia správnej rady diskutovali  o pôsobnostiach jednotlivých
odborných  komisií  a o ďalšom  postupe  súvisiacom  s budúcimi  výzvami  na
poskytovanie príspevkov z finančných prostriedkov Fondu. Členovia správnej rady sa
dohodli, že diskusia a riešenie ďalšieho postupu súvisiaceho s podpornou činnosťou
Fondu bude predmetom rokovania nadchádzajúceho zasadnutia správnej rady, ktoré
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sa  uskutoční  dňa  13.02.2020  o 11.00  hod.,  pričom  miesto  rokovania  rady  bude
upresnené v pozvánke. 

Jozef Gönci, v. r.              Jaroslav Rybánsky, v. r.
predseda správnej rady podpredseda správnej rady

Branislav Mráz, v. r.
zapisovateľ
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