Zápisnica č. 18 zasadnutia Dozornej rady Fondu na podporu športu zo dňa
17.02.2022, Príkopova 6, 831 03 Bratislava
Čas začatia: 14:30 hod.
Čas ukončenia: 15:35 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. Ing. Richard Horský – člen Dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „člen DR FNPŠ)
5. Mgr. Peter Dedík, PhD. – člen Dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „člen DR
FNPŠ)
Dozorná rada Fondu na podporu športu (ďalej len „DR FNPŠ“)
Správna rada Fondu na podporu športu (ďalej len „SR FNPŠ“)

Neprítomný: nikto
Prizvaní: Jozef Tvrdoň

Navrhovaný program zasadnutia:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR FNPŠ
Schválenie programu, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Správa jednotlivých členov DR FNPŠ ku kontrolovaným projektom
Informácia k 28. zasadnutiu SR FNPŠ zo dňa 31.01.2022
Informácia k účtovnej závierke a k výročnej správe FNPŠ za rok 2021
Rôzne

Bod 1 – Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR
Zasadnutie DR FNPŠ otvoril predseda DR FNPŠ J. Šmátrala, ktorý privítal prítomných členov
DR FNPŠ a skonštatoval, že DR FNPŠ je uznášaniaschopná.
Prítomní – 5
Neprítomný – 0
Vypracovaním zápisnice zo zasadnutia bol poverený J. Šmátrala a overením zápisnice R.
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Horský.
Bod 2 – Schválenie programu
Členovia DR FNPŠ hlasovali o nasledovnom uznesení k bodu 2):
Uznesenie DR FNPŠ č. 18/2022/1
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 - Správa jednotlivých členov DR FNPŠ ku kontrolovaným projektom
Predseda DR FNPŠ otvoril bod programu s tým, že jednotliví členovia DR FNPŠ sa vyjadria
k hodnoteniu projektov z 1. výzvy na infraštruktúru, ktoré skontrolovali. Každý člen DR FNPŠ
si vybral hodnotenia 3 náhodných projektov, oboznámil ostatných členov čo jednotlivé projekty
obsahovali. Následne po odprezentovaní skontrolovaných hodnotení jednotlivých projektov
(spolu 15 hodnotení projektov) začala diskusia, z ktorej vyplynulo, že neboli nájdené žiadne
pochybenia, ale členovia DR FNPŠ sa zhodli a navrhli, že v budúcnosti bude potrebná
podrobnejšia špecifikácia kritérií ku každej výzve a tiež vypracovanie jednotného manuálu pre
hodnotiteľov projektov.
Uznesenie DR FNPŠ č. 18/2022/2
1.
DR FNPŠ sa uzniesla, že pri kontrole hodnotenia náhodne vybraných projektov z 1.
výzvy ku infraštruktúre neboli zistené žiadne pochybenia.
2.
DR FNPŠ sa uzniesla, že v budúcnosti bude potrebná podrobnejšia špecifikácia
jednotlivých kritérií ku každej výzve a tiež je potrebné vypracovať jednotný manuál pre
hodnotiteľov projektov.
Za – 5; Proti – 0; Zdržal sa – 0;
dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne
podklady k bodu: žiadne
Bod 4 – Informácia k 28. zasadnutiu SR FNPŠ zo dňa 31.01.2022
Predseda DR FNPŠ spolu s pánom Dedíkom oboznámili členov DR FNPŠ o priebehu 28.
zasadnutia SR FNPŠ, pričom konkretizovali niektoré body zo zasadnutia. Ďalej uviedli, že
bližšie informácie budú uvedené v zápisnici z 28. zasadnutia SR FNPŠ na webovom sídle
fondu.
Uznesenie DR FNPŠ č. 18/2022/3
DR FNPŠ vzala informácie predsedu DR FNPŠ a člena DR FNPŠ pána Dedíka na vedomie.
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Za – 5; Proti – 0; Zdržal sa – 0;
dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne
podklady k bodu: zápisnica z 28. zasadnutia SR FNPŠ
Bod 5 – Informácia k účtovnej závierke a k výročnej správe FNPŠ za rok 2021
Predseda DR FNPŠ privítal na zasadnutí Jozefa Tvrdoňa – ekonóma FNPŠ, ktorý oboznámil
členov DR FNPŠ, že účtovná závierka a výročná správa FNPŠ za rok 2021 by mali byť
schválené do konca marca 2022, pričom DR FNPŠ budú predložené ešte pred schválením na
vyjadrenie stanoviska DR FNPŠ. Jozef Tvrdoň následne predložil členom DR FNPŠ návrh
rozpočtu FNPŠ na rok 2022, pričom prešiel jednotlivé položky návrhu rozpočtu a odpovedal na
položené otázky členom DR FNPŠ.
Uznesenie DR FNPŠ č. 18/2022/4
DR FNPŠ vzala informácie Jozefa Tvrdoňa na vedomie.
Za – 5; Proti – 0; Zdržal sa – 0;
dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne
podklady k bodu: návrh rozpočtu FNPŠ na rok 2022
Bod 5 – Rôzne
V bode rôzne sa DR FNPŠ nezaoberala žiadnymi skutočnosťami.
dôležité vyjadrenia členov DR FNPŠ: žiadne
podklady k bodu: žiadne

Na záver predseda DR FNPŠ poďakoval členom DR FNPŠ a prítomným prizvaným hosťom za
ich prítomnosť, za ich odborné názory, vyslovil potešenie v prospech ďalšej spolupráce a
nakoľko neboli ďalšie otázky zo strany členov DR FNPŠ a prítomných pozvaných hostí,
zasadnutie DR FNPŠ ukončil.

Predsedajúci: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Vyhotovil: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Overil: Ing. Richard Horský
3

