Číslo zápisnice: FnPŠ-DR-3/2022

ZÁPISNICA
z 20. zasadnutia dozornej rady Fondu na podporu športu

Miesto konania: sídlo FNPŠ
Dátum a čas konania: 07.09.2022, od 13:00 hod. do 14:30 hod.
Členovia SR FNPŠ prítomní na zasadnutí:
1.
2.
3.

Peter Dedík, predseda DR FNPŠ
Mária Machová, členka DR FNPŠ
Veronika Gmiterko, členka DR FNPŠ

Členovia DR FNPŠ neprítomní a ospravedlnení na zasadnutí:
Členovia SR FNPŠ prítomní na zasadnutí:
Pracovníci FNPŠ prítomní na zasadnutí:
Jozef Tvrdoň, ekonóm FNPŠ
Prizvaní hostia na zasadnutí:
-

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA
1. OTVORENIE A SCHVAĽOVANIE NÁVRHU PROGRAMU ZASADNUTIA VRÁTANE PRÍPADNÝCH ZMIEN
A DOPLNKOV
Zasadnutie dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „DR FNPŠ“) otvoril predseda DR FNPŠ p. Peter
Dedík, ktorý na úvod privítal členov DR FNPŠ prítomných na zasadnutí, a skonštatoval, že DR FNPŠ je
uznášaniaschopná. Následne dal hlasovať o návrhu programu, ktorý bol pred zasadnutím dňa 02.09.2022 zaslaný
všetkým členom DR FNPŠ v rámci pozvánky na zasadnutie spolu s podkladmi k bodu 2. Vypracovaním zápisnice
zo zasadnutia bol poverený p. Jozef Tvrdoň a overovateľom zápisnice bola stanovená p. Mária Machová.
Návrh programu zasadnutia DR FNPŠ:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov
Vyjadrenie stanoviska k návrhu rozpočtu FNPŠ na rok 2022
Prerokovanie harmonogramu činnosti Dozornej rady FNPŠ
Rôzne

Členovia DR FNPŠ hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 1/3/2022
Dozorná rada Fondu na podporu športu schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia.
Hlasovanie o návrhu:
Prítomní: 3
Za: 3
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté.
2. VYJADRENIE STANOVISKA K NÁVRHU ROZPOČTU FNPŠ NA ROK 2022
Ekonóm FNPŠ p. Jozef Tvrdoň uviedol základné informácie k predloženému návrhu rozpočtu FNPŠ na rok 2022
a zároveň poskytol členom DR FNPŠ bližšie informáciám k jednotlivým položkám rozpočtu. Členovia DR FNPŠ
diskutovali najmä o návrhu zakúpenia dopravných prostriedkov (3ks motorových vozidiel), ako aj o navrhovanej
výške výdavkov na všeobecné služby. Z hľadiska hospodárnosti a účelnosti prerokovala DR FNPŠ možnosť
nákupu dopravných prostriedkov formou operatívneho lízingu, ako aj ich počet s ohľadom na aktuálnu agendu
FNPŠ a jeho personálne zabezpečenie. Vzhľadom na aktuálne čerpanie výdavkov na všeobecné služby v roku
2022, ktoré bolo členom DR FNPŠ poskytnuté priamo na zasadnutí, prerokovala DR FNPŠ návrh na zníženie tejto
položky výdavkov v rámci predloženého návrhu rozpočtu na rok 2022.
Dozorná rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 2/3/2022
Dozorná rada FNPŠ odporúča Správnej rade FNPŠ schváliť návrh rozpočtu FNPŠ na rok 2022 po
zapracovaní nasledujúcich pripomienok:
- zahrnúť do položky výdavkov na nákup dopravných prostriedkov sumu výdavkov na operatívny
lízing 2 motorových vozidiel,
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-

upraviť návrh položky výdavkov všeobecné služby na sumu rovnajúcu sa maximálne dvojnásobku
sumy výdavkov k 31.08.2022.

Dozorná rada FNPŠ zároveň odporúča predsedovi Správnej rady FNPŠ a kancelárii FNPŠ, aby bol návrh
rozpočtu FNPŠ na rok 2023 predložený na schválenie najneskôr v decembri 2022.
Hlasovanie o návrhu:
Prítomní: 3
Za: 3
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté.
3. PREROKOVANIE HARMONOGRAMU ČINNOSTI DR FNPŠ
Predseda DR FNPŠ p. Peter Dedík v rámci tohto bodu programu informoval členov DR FNPŠ o nastavení systému
financovania športovej infraštruktúry na základe výziev schválených Správnou radou FNPŠ. V rámci diskusie
k tomuto bodu sa prítomní zhodli na tom, že na najbližšom zasadnutí DR FNPŠ sa budú venovať problematike
podmienok jednotlivých výziev týkajúcich sa športovej infraštruktúry, ako aj systému hodnotenia jednotlivých
projektov a ich následnej kontroly. DR FNPŠ bude v súlade s platnou legislatívou a predpismi FNPŠ zasadať podľa
potreby, spravidla raz mesačne, najmenej však raz za 3 mesiace. Najbližšie zasadnutie DR FNPŠ sa bude konať
v prvej polovici októbra 2022.
Zároveň sa prítomní dohodli, že p. Dedík požiada kanceláriu FNPŠ o prístup členov DR FNPŠ do systému
egrant.sk za účelom sprístupnenia informácií k jednotlivým výzvam FNPŠ týkajúcim sa športovej infraštruktúry.
Dozorná rada FNPŠ v tomto bode nehlasovala o žiadnom návrhu uznesenia.
4. RÔZNE
V tomto bode programu diskutovali členovia DR FNPŠ o celkovom financovaní športovej infraštruktúry na
Slovensku, predovšetkým s ohľadom na aktuálny stav školskej športovej infraštruktúry. Zároveň predseda DR
FNPŠ p. Peter Dedík informoval členov DR FNPŠ o aktuálnom priebehu prípravy dokumentov medzi Slovenskou
republikou a Európskou komisiou na najbližšie programové obdobie štrukturálnych fondov EÚ, kedy by mohla byť
prvýkrát z týchto zdrojov financovaná na Slovensku aj športová infraštruktúra (regionálna a školská).
Dozorná rada FNPŠ v tomto bode nehlasovala o žiadnom návrhu uznesenia.
Na záver zasadnutia predseda DR FNPŠ p. Peter Dedík poďakoval prítomným členom DR FNPŠ za aktívnu
účasť na zasadnutí.

Peter Dedík
predseda dozornej rady FNPŠ

Mária Machová
členka dozornej rady FNPŠ
a overovateľka zápisnice

Jozef Tvrdoň
zapisovateľ, ekonóm FNPŠ
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Uznesenia prijaté na zasadnutí Dozornej rady Fondu na podporu športu dňa 7. septembra 2022:

Uznesenie č. 1/3/2022 DR FNPŠ:
Dozorná rada Fondu na podporu športu schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia.
T: ihneď
Z: Peter Dedík
Uznesenie č. 2/3/2022 DR FNPŠ:
Dozorná rada FNPŠ odporúča Správnej rade FNPŠ schváliť návrh rozpočtu FNPŠ na rok 2022 po
zapracovaní nasledujúcich pripomienok:
- zahrnúť do položky výdavkov na nákup dopravných prostriedkov sumu výdavkov na operatívny lízing 2
motorových vozidiel,
- upraviť návrh položky výdavkov všeobecné služby na sumu rovnajúcu sa maximálne dvojnásobku sumy
výdavkov k 31.08.2022.
T: ihneď
Z: Peter Dedík
Dozorná rada FNPŠ zároveň odporúča kancelárii FNPŠ a predsedovi Správnej rady FNPŠ, aby bol návrh rozpočtu
FNPŠ na rok 2023 predložený na schválenie najneskôr v decembri 2022.
T: 31.12.2022
Z: kancelária FNPŠ, predseda Správnej rady FNPŠ
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