Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-03/2020

ZÁPISNICA

zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu

Miesto konania zasadnutia: Bratislava, Stromová 9
Deň konania zasadnutia:

20. 02. 2020

Predsedajúci: Jozef Gönci
Členovia orgánu prítomní na zasadnutí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jozef Gönci, predseda správnej rady
Jaroslav Rybánsky, podpredseda správnej rady
Richard Galovič, člen správnej rady
Anastasija Kuzmina, člen správnej rady
Jozef Turčány, člen správnej rady
Daniel Liška, člen správnej rady
Jozef Krnáč, člen správnej rady
Ján Riapoš, člen správnej rady

Prizvaní hostia:

1. Jaromír Šmátrala, predseda dozornej rady Fondu na podporu športu
2. Matúš Štulajter, zapisovateľ
3. Silvia Ondrejčáková, zamestnanec kancelárie Fondu na podporu športu

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Schválenie programu
Informácia o aktivitách predsedu SR FPŠ
Informácia o návrhu organizačnej štruktúry fondu
Informácia o návrhu rozpočtu fondu vrátane informácie o počte
zamestnancov
6. Schvaľovanie návrhu smernice o poskytovaní cestovných náhrad
7. Schvaľovanie návrhov na členov odborných komisií
8. 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 bol poverený
Matúš Štulajter a overením zápisnice podpredseda správnej rady.
2. SCHVÁLENIE PROGRAMU SPRÁVNEJ RADY
Predseda správnej rady navrhol hlasovať o navrhovanom programe, neboli predložené
žiadne návrhy na jeho zmenu alebo doplnenie.

Členovia rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 1/3/2020

Správna rada schvaľuje program zasadnutia

Hlasovanie

Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

3. INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY FONDU
Predseda správnej rady informoval členov správnej rady o možnostiach nájmu priestorov
pre Fond na podporu športu v Dome športu na Junáckej ulici 6 a omeškaniach v procese
stavby, pričom nebude možné do jesene 2020 priestory v tejto stavbe prenajať. Vyjadril
potrebu zriadiť v rámci FPŠ správu registratúry a iniciovať proces verejného obstarávania
na právne služby v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Uznesenie č. 2/3/2020

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: 8
Za: 8
Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
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4. INFORMÁCIA O NÁVRHU ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY FONDU
J. Rybánsky odprezentoval návrh organizačnej štruktúry, navrhol do budúcnosti zriadiť
komisiu pre filantropické činnosti a vzdelávanie (bývalých) športovcov, post kariérne
vzdelávanie, pričom k tomuto návrhu pripraví materiál. O návrhu následne prebehla
diskusia (či sa schváli len štruktúra, ale aj personálne obsadenie fondu)

Uznesenie č. 3/3/2020

Správna rada FPŠ vzala na vedomie prípravu návrhu organizačnej štruktúry

Hlasovanie

Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

5. INFORMÁCIA O NÁVRHU ROZPOČTU FONDU VRÁTANE INFORMÁCIE O POČTE
ZAMESTNANCOV
Predseda správnej rady informoval prítomných o návrhu rozpočtu na rok 2020 a 2021,
ktorý pripravil v súčinnosti s R. Galovičom a p. Trimajovou, ktorá na ďalšom zasadnutí
odprezentuje jednotlivé rozpočtové položky.
Informoval o navrhovanom počte budúcich zamestnancov fondu a jednotlivých členov
odborných komisií a ostatných výdavkových položkách v navrhovanom rozpočte.

Uznesenie č. 4/3/2020

Správna rada FPŠ vzala na vedomie prípravu návrhu organizačnej štruktúry

Hlasovanie

Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

6. SCHVÁLENIE NÁVRHU SMERNICE O POSKYTOVANÍ CESTOVNÝ NÁHRAD
J. Rybánsky odprezentoval a predložil na schválenie návrh Smernice o poskytovaní
cestovných náhrad Fondu na podporu športu.

Uznesenie č. 5/3/2020

Správna rada schválila Smernice o poskytovaní cestovných náhrad Fondu na
podporu športu bez pripomienok

Hlasovanie

Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

7. SCHVAĽOVANIE NÁVRHOV NA ČLENOV ODBORNÝCH KOMISIÍ

Správna rada rozhodla hlasovať jednotlivo o každej komisii:

Hlasovanie za navrhnutých členov Komisie pre šport mládeže a šport pre všetkých Vladimír Lajčák, Monika Šišková, Ivana Motolíková, Július Dubovský, Angelika
Révesz:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Hlasovanie za navrhnutých členov Komisie pre financovanie športu – Roman Krajniak,
Vladimír Gubrický:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Hlasovanie za navrhnutých členov Komisie pre športovú infraštruktúru - Jaroslav
Holeša, Gábor Ašványi, Tatiana Drobná, Boris Čavajda :
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Hlasovanie za navrhnutých členov Komisie pre vrcholový šport – Juraj Minčík, Róbert
Vittek :
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Hlasovanie za navrhnutých členov Komisie pre športovú reprezentáciu – Jozef Liba,
Zuzana Žirková :
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 6/3/2020
Správna rada jednomyseľne schválila všetkých navrhnutých členov odborných
komisií FPŠ

8. RȎZNE

J. Riapoš akcentoval možnosti podpory olympijských festivalov mládeže prostredníctvom FPŠ
R. Galovič navrhol podporiť projekty na postkariérne vzdelávanie športovcov, trénerov,
prostredníctvom skúsených športových odborníci zo zahraničia. Navrhol zaviesť športové
štipendiá

v prechodovom

období

pre

reprezentantov

v olympijských

športoch

pre

mládežníckych športovcov študujúcich na vysokých školách, na zlepšenie ich finančnej
situácie počas prechodu k seniorskej kategórií.

Jozef Gönci, v. r.

Jaroslav Rybánsky, v. r.

predseda správnej rady

podpredseda správnej rady

Matúš Štulajter, v. r.

zapisovateľ

