Zápisnica č. 6 z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady Fondu na
podporu športu zo dňa 28.06.2020 prostredníctvom videokonferencie
Čas začatia: 20:30 hod.
Čas ukončenia: 21:15 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“)

Neprítomný: nikto
Program:
1.
Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR FNPŠ
2.
Schválenie programu
3.
Stanovisko DR FNPŠ k Výročnej správe Fondu na podporu športu za rok 2019
4.
Rôzne
Bod 1 – Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR
Predseda DR FNPŠ J. Šmátrala preveril uznášaniaschopnosť DR FNPŠ. Predseda DR FNPŠ
konštatoval, že DR FNPŠ je uznášaniaschopná.
Prítomní cez videokonferenciu - 5
Neprítomný cez videokonferenciu – 0
J. Šmátrala skonštatoval, že DR FNPŠ je uznášaniaschopná.
Vypracovaním zápisnice zo zasadnutia bol poverený J. Šmátrala a overením zápisnice R.
Horský.
Bod 2 – Schválenie programu
Členovia DR FNPŠ hlasovali o nasledovnom uznesení k bodu 2):
Uznesenie DR FNPŠ č. 6/2020/1
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DR FNPŠ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia DR FNPŠ bez pripomienok.
Z 5 členov DR FNPŠ hlasovali: Za – 5; Proti – 0; Zdržal sa – 0; Návrh uznesenia bol schválený.

Bod 3 - Stanovisko DR FNPŠ k Výročnej správe Fondu na podporu športu za rok 2019
Predseda DR FNPŠ otvoril diskusiu k výročnej správe fondu na podporu športu za rok
2019 (ďalej len „Výročná správa“), ktorá bola dňa 26.06.2020 zaslaná DR FNPŠ mailom.
Mimoriadne zasadnutie bolo zvolané prostredníctvom videokonferencie z dôvodu
krátkosti času, nakoľko Správna rada fondu zaslala Výročnú správu až dňa 26.06.2020
a stanovisko k predmetnej výročnej správe DR FNPŠ musela predložiť prostredníctvom
Predsedu DR FNPŠ dňa 29.06.2020 na zasadnutí Správnej rady fondu.
Predseda DR FNPŠ oboznámil členov DR FNPŠ so skutočnosťou, že dňa 21.06.2020
dal do pozornosti podpredsedovi Správnej rady Fondu na podporu športu ako aj členom
Správnej rady Fondu na podporu športu, v mene DR FNPŠ, že v zmysle:


ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 310/2019 Z. z.: „Správna rada schvaľuje na
návrh predsedu správnej rady a na základe stanoviska dozornej rady výročnú správu
fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom."



ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 310/2019 Z. z.: „Správna rada schvaľuje na
návrh predsedu správnej rady a na základe stanoviska dozornej rady rozpočet fondu na
príslušné rozpočtové obdobie a zmeny rozpočtu fondu počas príslušného rozpočtového
obdobia" s tým, že DR FNPŠ verí, že na príslušných dokumentoch sa už pracuje alebo už
sú vypracované a budú čoskoro predložené Dozornej rade Fondu na podporu športu
predložené, aby mohla Dozorná rada predložiť svoje stanoviská Správnej rade.

Predseda DR FNPŠ požiadal v mene DR FNPŠ o informáciu v akom stave je výročná
správa fondu a účtovná závierka fondu overená audítorom za rok 2019 a rozpočet fondu na
príslušné rozpočtové obdobie.
DR FNPŠ bola zaslaná mailom dňa 26.06.2020 iba Výročná správa s tým, že Fond na
podporu športu z účtovného hľadiska vznikol (bola otvorená počiatočná súvaha) vo februári
2020 a z tohto dôvodu fond za rok 2019 nezostavuje účtovnú závierku a pokiaľ ide o rozpočet
fondu, prípravu návrhu rozpočtu fondu komunikuje s ministerstvom školstva vedy výskumu
a športu SR a bude členom Správnej rady predložený po uzavretí finančných vzťahov fondu so
štátnym rozpočtom aj vzhľadom na situáciu vzniknutú pandémiou COVID-19.
Následne DR FNPŠ diskutovala o predloženej Výročnej správe ako aj o povinnosti
zostavovať účtovnú závierku fondu za rok 2019, pričom sa spoločne zhodla na stanovisku
k Výročnej správe 2019.
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Uznesenie DR FNPŠ č. 6/2020/2
DR FNPŠ sa uzniesla na nasledovnom stanovisku k Výročnej správe Fondu na podporu športu:
„Podľa ustanovenia § 8 ods. 2) písm. c) zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o Fonde“) dozorná rada ako
kontrolný orgán fondu „vyjadruje stanovisko k návrhu rozpočtu, k účtovnej závierke
a k výročnej správe fondu; tieto stanoviská predkladá správnej rade,“.
Dňa 26. júna 2020 bola dozornej rade zaslaná e-mailom Výročná správa Fondu na
podporu športu za rok 2019 (ďalej len „Výročná správa“).
K predloženej Výročnej správe zasiela dozorná rada správnej rade Fondu na podporu
športu (ďalej len „Fond“) toto
stanovisko:
1. Podľa ustanovenia § 21 ods. 8 Zákona o Fonde „Fond vedie účtovníctvo podľa

osobitného predpisu.12) Účtovná závierka a výročná správa fondu musia byť overené
audítorom13) a po schválení správnou radou musia byť zverejnené najneskôr do konca
šiesteho mesiaca nasledujúceho po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná
závierka zostavuje. Účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora ukladá fond do
verejnej časti registra účtovných závierok14) najneskôr do konca šiesteho mesiaca
nasledujúceho po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.“
2. Podľa ustanovenia § 21 ods. 9 Zákona o Fonde výročná správa fondu obsahuje

„a) prehľad a vyhodnotenie plnenia činností fondu,
b) prehľad poskytnutých finančných prostriedkov,
c) zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke,
d) stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a k výsledku hospodárenia fondu,
e) ďalšie údaje určené správnou radou.“
3. Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len

„zákon o účtovníctve“):
„(1) Účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne
súvisia (ďalej len „účtovné obdobie"). Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná
jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili.
(2) Účtovná jednotka postupuje v účtovnom období v účtovníctve podľa § 4 ods. 2.
Náklady a výnosy účtuje účtovná jednotka v tom účtovnom období, v ktorom vznikli,
bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo na deň vyrovnania iným spôsobom.
Výdavky a príjmy účtuje účtovná jednotka vždy v tom účtovnom období, v ktorom dôjde
k ich úhrade alebo inkasu.
(3) Účtovným obdobím je kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak.
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(4) Účtovným obdobím môže byť aj hospodársky rok. Hospodárskym rokom je obdobie
nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné
s kalendárnym rokom.
(5) K zmene účtovného obdobia môže dôjsť len k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Pri
zmene účtovného obdobia je obdobie od skončenia predchádzajúceho účtovného
obdobia do začatia iného účtovného obdobia účtovným obdobím, ktoré je kratšie ako
12 kalendárnych mesiacov. To primerane platí aj pri vzniku alebo zániku účtovnej
jednotky, pričom pri vzniku účtovnej jednotky začína prvé účtovné obdobie dňom
vzniku účtovnej jednotky a pri zániku účtovnej jednotky končí posledné účtovné
obdobie dňom zániku účtovnej jednotky.“
4. Podľa § 17 ods. 7 zákona o účtovníctve:

„(7) Účtovná jednotka zostavuje otváraciu súvahu
a) ku dňu svojho vzniku, s výnimkou účtovnej jednotky, ktorej otváracia súvaha bola
zostavená k rozhodnému dňu,“
Vychádzajúc z vyššie uvedenej právnej úpravy podľa názoru dozornej rady
1) Výročná správa nie je v súlade so Zákonom o Fonde, nakoľko neobsahuje všetky
náležitosti, ktoré obsahovať má, a to síce neobsahuje údaje, ktoré sú vyžadované
ustanovením § 21 ods. 9 písm. b), c) a d) Zákona o Fonde. V bode 2.2 predloženej Výročnej
správy je uvedené: „Fond bol síce založený s nadobudnutím účinnosti zákona dňa
15.10.2019, k vzniku fondu ako právnickej osoby však došlo až v roku 2020 po realizácii
všetkých prvotných a zriaďovacích úkonov smerujúcich k sfunkčneniu činnosti fondu.
Počiatočná súvaha bola taktiež zostavená až v roku 2020 a činnosť fondu ako účtovnej
jednotky začala dňa 17. februára 2020 prijatím finančných prostriedkov z príspevku
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vychádzajúc z uvedeného a keďže fond
ako účtovná jednotka v roku 2019 ešte neexistoval a DIČ mu bolo príslušným daňovým
úradom pridelené až 5.2.2020, fond nemal povinnosť podať za rok 2019 daňové priznanie
a taktiež účtovná závierka za rok 2019 sa nezostavuje.“. S uvedeným dozorná rada
nesúhlasí, nakoľko podľa názoru dozornej rady Fond vznikol dňa 15. októbra 2019,
kedy nadobudol účinnosť Zákon o Fonde. Týmto dňom bol Fond povinný zostaviť
otváraciu súvahu podľa § 17 ods. 7 zákona o účtovníctve a prvé účtovné obdobie ukončiť
dňom 31. 12. 2019 a za toto obdobie vypracovať účtovnú závierku.
2) dozornej rade nebola predložená účtovná závierka za rok 2019, ktorá podľa názoru
dozornej rady mala byť vypracovaná za obdobie od 15. 10. 2019 do 31. 12. 2019.
K účtovnej závierke Fondu za rok 2019 sa dozorná rada nemôže vyjadriť, nakoľko táto
nebola dozornej rade predložená a podľa zistení dozornej rady nebola ani vypracovaná
a nebola overená audítorom.
3) Ani výročná správa a ani účtovná závierka nie sú overené audítorom tak, ako to
vyžaduje ustanovenie § 21 ods. 8 Zákona o Fonde.
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Pozn.: V bode 1.2.2. Výročnej správy nie je pri mene JUDr. Anny Orthovej uvedený
akademický titul a ani skutočnosť, že je členkou dozornej rady“.
Za – 5; Proti – 0; Zdržal sa – 0;
dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne
podklady k bodu: Výročná správa Fondu na podporu športu zaslaná mailom dňa 26.06.2020.
Bod 5 – Rôzne
V bode rôzne sa DR FNPŠ nezaoberala žiadnymi skutočnosťami.
dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne
podklady k bodu: žiadne

Podklady k jednotlivým bodom sú archivované u Predsedu dozornej rady Fondu na podporu
športu, zložka DR FNPŠ rok 2020 a v kancelárii fondu na podporu športu.

Predsedajúci: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.
Vyhotovil: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.
Overil: Ing. Richard Horský
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