
Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-04/2020 
 
 

ZÁPISNICA 
 
 

zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu 
 
 
 
 
 
Miesto konania zasadnutia: Videokonferencia 
 
Deň konania zasadnutia: 30. 03. 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. Jozef Turčány, člen správnej rady 
6. Daniel Liška, člen správnej rady 
7. Jozef Krnáč, člen správnej rady 
8. Ján Riapoš, člen správnej rady 
9. Anton Danko, člen správnej rady 
10. Martin Kohút, člen správnej rady 
11. Mária Berdisová, člen správnej rady 
 
Prizvaní hostia: 
 
1. Jaromír Šmátrala, predseda dozornej rady Fondu na podporu športu 
2. Matúš Štulajter, právny poradca Fondu na podporu športu 
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA: 
 
1. Otvorenie                        
2. Schválenie programu zasadnutia                       
3. Informácie o aktivitách predsedu správnej rady Fondu                   
4. Schvaľovanie návrhu smernice o prijímaní rozhodnutí orgánov elektronickým hlasovaním - hlasovaním 
 per rollam                  
5. Schvaľovanie návrhu smernice o vybavovaní sťažností                                   
6. Schvaľovanie návrhu smernice o finančnej kontrole                                         
7. Schvaľovanie návrhu smernice o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení, súvisiacich s  
   oznamovaním protispoločenskej činnosti                   
8. Schvaľovanie návrhu komisie o vzdelávaní v športe  
9. Schvaľovanie návrhu organizačnej štruktúry fondu                 
10. Rôzne 



 
 
 
 

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA 
 
1. OTVORENIE 
 
Zasadnutie rady otvoril predseda správnej rady, ktorý na rokovaní privítal prítomných členov a predsedu dozornej 
rady. Vypracovaním zápisnice zo zasadania bola poverená M. Berdisová a overením zápisnice J. Rybánsky. 
 
2. SCHVÁLENIE PROGRAMU SPRÁVNEJ RADY 
 
Predseda správnej rady navrhol stiahnuť z rokovania správnej rady body 8 a 9 s tým, že spolu s  podpredsedom 
správnej rady návrh odôvodnili. V rámci aktuálnej situácie v SR a prebiehajúcich a plánovaných rokovaní vedenia 
fondu s novoustanovenými predstaviteľmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako aj v súvislosti 
s pandémiou koronavírusu a jej dopadmi nie je vhodné robiť na úrovni fondu zásadné rozhodnutia a je náležité 
odložiť schválenie novej odbornej komisie a v súvislosti s tým upraviť návrh organizačnej štruktúry.   
 
Po tom, čo neboli predložené žiadne ďalšie návrhy na zmenu alebo doplnenie programu rokovania správnej rady, 
predseda správnej rady navrhol hlasovať o upravenom návrhu programu správnej rady.  
 
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/4/2020 
 
Správna rada schvaľuje vypustenie bodov 8 a 9 z programu rokovania správnej rady a schvaľuje upravený 
program rokovania správnej rady.  
 
 
Hlasovanie 
 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
3. INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY FONDU 
 
V rámci tohto bodu programu predseda správnej rady informoval členov správnej rady o prebiehajúcich aktivitách 
od posledného zasadnutia správnej rady. Nakoľko v období od posledného zasadnutia správnej rady bola 
vymenovaná nová vláda SR vrátane štátnych tajomníkov jednotlivých ministerstiev, komunikácia predsedu 
a podpredsedu správnej rady je zameraná na stretnutia a diskusie s predstaviteľmi Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR s tým, že prioritou je prezentácia činností a pôsobnosti fondu a informovanie o plánovaných 
aktivitách fondu. Predseda správnej rady zároveň zdôraznil, že nakoľko sa celá spoločnosť v súčasnosti nachádza 
z dôvodu pandémie koronavírusu v neistote, je zložité presne plánovať konkrétne aktivity a je potrebné citlivo 
vnímať aktuálny stav a reagovať na neho. Hneď po zasadnutí správnej rady má predseda správnej rady stretnutie 



s novým štátnym tajomníkom pre šport p. Husárom, s ktorým bude preberať spoločné vízie fungovania fondu 
a členov bude o výsledkoch rokovania informovať.  
 
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
 
Uznesenie č. 2/4/2020 
 
Správna rada berie na vedomie informáciu predsedu správnej rady o jeho aktivitách a úkonoch v mene 
Fondu, ktoré boli vykonané od tretieho zasadnutia správnej rady. 
 
 
Hlasovanie 
 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
4.  SCHVAĽOVANIE NÁVRHU SMERNICE O PRIJÍMANÍ ROZHODNUTÍ ORGÁNOV ELEKTRONICKÝM 
HLASOVANÍM - HLASOVANÍM PER ROLLAM 
 
Bod programu uviedol J. Rybánsky, ktorý prezentoval návrh smernice týkajúcej sa hlasovania per rollam. Takýto 
spôsob hlasovania zabezpečí promptnosť v rozhodovaní správnej rady v odôvodnených prípadoch s tým, že 
prijatie smernice vyplynulo zo záverov 2. rokovania správnej rady. Smernica vychádza z aktuálnych dokumentov 
upravujúcich možnosť hlasovania per rollam v rámci riadiacich orgánov národných športových zväzov. Po 
odprezentovaní smernice vyzval predseda správnej rady členov na prednesenie ich návrhov a pripomienok 
k návrhu smernice. Členovia správnej rady nemali k návrhu žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy 
a následne sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu smernice.   
 
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
 
Uznesenie č. 3/4/2020 
 
Správna rada schvaľuje smernicu o prijímaní rozhodnutí orgánov elektronickým hlasovaním – per rollam 
bez pripomienok 
 
 
Hlasovanie 
 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 



Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
5.SCHVÁLENIE NÁVRHU SMERNICE O VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ                                    
 
Bod programu uviedol J. Rybánsky, ktorý zdôraznil, že návrh smernice a potreba jej prijatia vyplýva z ustanovenia 
§ 11 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, podľa ktorého je orgán verejnej správy povinný prijať vnútorný predpis 
o vybavovaní sťažností.   
 
K textu smernice boli vznesené dve pripomienky – J. Turčány navrhol, aby čl. I, ods. 2 smernice znel: „Na 
ustanovenia tejto smernice sa  primerane použijú ustanovenia zákona č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a štatútom FPŠ.“. J. Turčány svoju pripomienku odôvodnil tým, že 
v rámci právneho poriadku SR môže zákony v konečnom dôsledku vykladať len príslušný súd, preto bude ním 
navrhované znenie legislatívne vhodnejšie.  Druhú pripomienku predložil J. Šmátrala, ktorý navrhol, aby sa v čl. 6, 
ods. 12 slová „Predseda dozornej rady“ nahradili slovami „Dozorná rada“, keďže v praxi kontrolu správnosti 
vedenia centrálnej evidencie sťažností nebude vykonávať len predseda dozornej rady, ale dozorná rada ako taká. 
Po diskusii k tomuto bodu programu uviedol predseda správnej rady hlasovanie o schválení smernice s vyššie 
uvedenými pripomienkami vznesenými na rokovaní správnej rady.  
 
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
 
Uznesenie č. 4/4/2020 
 
Správna rada schvaľuje návrh Smernice o vybavovaní sťažností  s pripomienkami vznesenými na 
rokovaní správnej rady k čl. 1, ods. 2  návrhu smernice a k čl. 6, ods. 12 návrhu smernice.  
 
 
Hlasovanie 
 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
6. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU SMERNICE O FINANČNEJ KONTROLE                                         
 
Návrh smernice uviedol J. Rybánsky, ktorý zdôvodnil potrebu prijatia smernice plnením povinností fondu ako 
orgánu verejnej správy v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole. Fond je povinný dodržiavať 
citovaný zákon v rámci svojej činnosti a fungovania a návrh smernice vychádza z aktuálnych pokynov a usmernení 
Ministerstva financií SR v tejto oblasti. K návrhu smernice nemali členovia správnej rady žiadne pripomienky 
a predseda správnej rady pristúpil k hlasovaniu o návrhu tejto smernice.  
 
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
 
Uznesenie č. 5/4/2020 
 
 
Správna rada schvaľuje Smernicu o finančnej kontrole  bez pripomienok. 
 



 
Hlasovanie 
 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
7. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU SMERNICE O PODÁVANÍ, PREVEROVANÍ A EVIDOVANÍ OZNÁMENÍ, 
SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKÉJ ČINNOSTI                
    
Ďalší bod programu uviedol opätovne J. Rybánsky, ktorý zdôraznil ako právny podklad prijatia smernice 
ustanovenie § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa tejto právnej úpravy je fond ako orgán verejnej 
správy, ktorý má viac ako 5 zamestnancov, povinný určiť vo vnútornom predpise zodpovednú osobu v rámci 
činností súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. K návrhu smernice nemal nikto z členov správnej 
rady pripomienky a predseda správnej rady dal o návrhu smernice hlasovať.  
 
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
 
Uznesenie č. 6/4/2020 
 
 Správna rada schvaľuje Smernicu o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich 
s oznamovaním protispoločenskej činnosti bez pripomienok 
 
 
Hlasovanie 
 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
8. RȎZNE 

 
Predseda správnej rady v rámci bodu rôzne informoval, že sa v stredu 1. apríla 2020 zúčastní na telekonferencii 
„Budúcnosť slovenského športu“. Členovia správnej rady následne diskutovali o rôznych témach a možných 
smerovaniach športu podľa pripravovaného programového vyhlásenia vlády SR s tým, že konkrétne návrhy na 
riešenia budú predmetom ďalších rokovaní a diskusií správnej rady.  
 
V rámci bodu rôzne sa prihlásil A. Danko, ktorý navrhol, aby členova správnej rady kvôli vzniknutej situácii 
s pandémiou koronavírusu a náročnou situáciou, ktorá na Slovensku hlavne v oblasti zdravotníctva vznikla, 



podporili finančne slovenské zdravotníctvo vzdaním sa svojej odmeny za činnosť v správnej rady za mesiac marec. 
Členovia správnej rady o tomto návrhu dlhšie diskutovali, všetci sa vyjadrili kladne smerom k tomu, že takýto krok 
považujú za správny, súhlasia s ním a má ich plnú podporu. V rámci rozpravy bolo predložených viacero návrhov 
hlavne ohľadom formy podpory a diskusia sa postupne uberala tým smerom,  že pri realizácii takéhoto kroku je 
nevyhnutné brať ohľad aj na príslušné daňové a odvodné predpisy. Všetci členovia správnej rady sa následne 
zhodli na finálnom znení spoločného prehlásenia, ktoré bude súčasťou komuniké z rokovania správnej rady. 
 
„Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu spôsobenú šírením ochorenia COVID-19 na Slovensku sa všetci 
členovia Správnej rady Fondu na podporu športu poberajúci mesačnú odmenu vo výške 584,50 Eur rozhodli, že 
túto odmenu za mesiac marec venujú na podporu slovenského zdravotníctva, najmä a nákup zdravotného 
materiálu v boji proti pandémii. V tejto súvislosti sa obraciame aj na svojich kolegov v riadiacich orgánoch 
ostatných štátnych fondov a tie iných subjektov, aby v rámci svojich ekonomických možností zvážili obdobnú 
pomoc slovenskej spoločnosti.“.  
 
Na  záver predseda správnej rady členov správnej rady informoval, že o termíne ďalšieho zasadnutia správnej 
rady vrátane návrh programu a materiálov budú všetci zainteresovaní včas informovaní a členovia správnej rady 
s tým súhlasili.  
 
 
 
 
     Jozef Gönci, v. r.           Jaroslav Rybánsky, v.r. 
predseda správnej rady       podpredseda správnej rady 
 
 
 
 
 
Mária Berdisová, v.r. 
        zapisovateľ





 


