
Strana 1 z 4 
 

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady 

Fondu na podporu športu 

uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov a § 8 a nasl. zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu  

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Názov:  Fond na podporu športu 

Sídlo:   Príkopova 6, 831 03 Bratislava 

IČO:    52846059 

DIČ:    2121173307 

v zastúpení:  Ladislav Križan, PhD., predseda správnej rady 

(ďalej len „fond“) 

a 

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Dedík, PhD. 

Dátum narodenia:  

Rodné číslo:   

Trvalo bytom:   

Číslo účtu (IBAN):   

(ďalej len „člen dozornej rady“) 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady Fondu 
na podporu športu (ďalej len „zmluva“) za nasledovných podmienok: 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností medzi fondom a členom 

dozornej rady pri výkone funkcie predsedu dozornej rady fondu podľa zákona 

č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o fonde“).  

2. Člen dozornej rady vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie podľa odseku 

1 vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zo zákona o fonde a 

nie sú mu známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone tejto funkcie. 

3. Člena dozornej rady do funkcie predsedu dozornej rady fondu vymenoval minister 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) 

podľa § 9 zákona o fonde dňa 29.07.2022. 

4. Dozorná rada fondu je kontrolný orgán fondu podľa § 8 a nasl. zákona o fonde (ďalej len 

„dozorná rada“). 

Článok II. 

Práva a povinnosti člena dozornej rady 

1. Rozsah práv a povinností člena dozornej rady je určený príslušnými ustanoveniami zákona 

o fonde, zmluvou a internými predpismi fondu. 
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2. Člen dozornej rady je povinný  

a) zúčastňovať sa na zabezpečení plnenia úloh, ktoré mu vyplynuli zo zasadnutí 

orgánov fondu v určených termínoch, 

b) zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa 

predmetu rozhodnutia, 

c) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a právne 

akty Európskej únie a interné predpisy fondu, 

d) ohlásiť bez zbytočného odkladu ministrovi a predsedovi správnej rady fondu 

prekážky zabraňujúce výkonu jeho funkcie, a to predovšetkým ich dôvod 

a odhadovanú dobu ich trvania, 

e) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť ministrovi a predsedovi správnej rady 

fondu, že prestal spĺňať podmienky pre výkon funkcie člena, ako aj skutočnosti 

zakladajúce nezlučiteľnosť jeho funkcie v zmysle príslušných ustanovení zákona 

o fonde, 

f) bez zbytočného odkladu ohlásiť dozornej rade aj iné prekážky dočasne 

alebo trvalo brániace riadnemu výkonu jeho funkcie, vrátane dôvodu vzniku 

a odhadovanej doby ich trvania. 

3. Člen dozornej rady je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa 

uprednostnenia osobného záujmu, záujmu ktorékoľvek športovej organizácie alebo inej 

právnickej osoby pred verejným záujmom. 

4. Člen dozornej rady je oprávnený nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, 

finančných a iných dokladov súvisiacich s hospodárením a nakladaním s majetkom fondu. 

Článok III. 

Práva a povinnosti fondu 

1. Fond sa zaväzuje vytvoriť členovi dozornej rady zodpovedajúce podmienky pre riadny 

výkon funkcie a odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady nevyhnutne potrebné 

k výkonu jeho činnosti podľa zákona o fonde a tejto zmluvy. To nezbavuje člena dozornej 

rady práva v prípade potreby vyžiadať si od fondu alebo sám si zaobstarať ďalšie potrebné 

informácie a podklady. 

2. Fond sa zaväzuje zaplatiť členovi dozornej rady odmenu podľa článku VI. zmluvy. 

Článok IV. 

Funkčné obdobie člena dozornej rady 

1. Funkčné obdobie člena dozornej rady je šesť (6) rokov. 

2. Funkčné obdobie člena dozornej rady sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku funkcie 

člena dozornej rady, na ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho 

vymenovania. 

3. Členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné. 

4. Zánik členstva v dozornej rade upravuje § 10 zákona o fonde. 

5. V prípade zániku členstva v dozornej rade je člen dozornej rady povinný písomne 

upozorniť dozornú radu na bezprostrednú hrozbu vzniku akejkoľvek škody, ak má o nej 

vedomosť. 
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6. Po zániku členstva v dozornej rade člen dozornej rady odovzdá všetky doklady 

a relevantné písomnosti, ktoré má k dispozícii, ako aj iné veci dôležité pre dozornú radu, 

ak ich nadobudol od fondu v súvislosti s výkonom jeho funkcie. 

Článok V. 

Zasadnutia dozornej rady 

1. Práva a povinnosti člena dozornej rady sa počas zasadnutia dozornej rady riadia 

rokovacím poriadkom dozornej rady a ďalšími internými predpismi fondu. 

2. Člen dozornej rady má právo, aby sa do zápisnice zo zasadnutia dozornej rady 

zaznamenal jeho odlišný názor na prerokovávanú záležitosť bez ohľadu na to, či bol 

vznesený ústne alebo písomne. Pokiaľ takúto námietku dodatočne vzniesol člen dozornej 

rady neprítomný na zasadnutí, uvedie sa táto ústne v zápisnici z najbližšie nasledujúceho 

zasadnutia.  

3. Zasadnutie dozornej rady sa koná najmenej jeden raz za tri kalendárne mesiace vo vopred 

dohodnutom termíne a spôsobom upraveným v zákone o fonde a rokovacom poriadku 

dozornej rady. 

Článok VI. 

Odmena za výkon funkcie a ďalšie plnenia 

1. Fond sa zaväzuje vyplácať členovi dozornej rady za jeho činnosť v rámci výkonu jeho 

funkcie odmenu vo výške jednej polovice priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve 

Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky 

za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá sa považuje za príjem zo závislej činnosti 

v zmysle § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a bude mu vyplácaná mesačne 

na jeho bankový účet uvedený v záhlaví zmluvy najneskôr do 15. dňa kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa odmena platí. 

2. Člen dozornej rady má právo na poskytnutie cestovných náhrad pri vopred schválených 

pracovných cestách spojených s výkonom svojej funkcie podľa zákona č. 283/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Pravidelným pracoviskom člena 

dozornej rady je sídlo fondu. 

Článok VII. 

Povinnosť mlčanlivosti 

1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 

o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, a to až do doby, kým získané 

informácie nie sú bežne dostupné. To platí aj pre obdobie po ukončení výkonu jeho 

funkcie. Člen dozornej rady zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. 

2. Za porušenie povinnosti podľa odseku 1 sa nepovažuje poskytnutie týchto informácií 

osobám, ktoré majú na takéto informácie nárok v zmysle Štatútu Fondu na podporu 

športu, interných predpisov fondu alebo na základe príslušných všeobecne záväzných 

právnych predpisov Slovenskej republiky. 

Článok VIII. 

Zodpovednosť za škodu 

Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej pôsobnosti 

postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, a že koná v záujme fondu. Člen 
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dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú fondu konaním, ktorým vykonával 

uznesenie dozornej rady; to neplatí, ak je uznesenie dozornej rady v rozpore so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo internými normami fondu. 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa jej účinnosti do skončenia funkčného 

obdobia člena dozornej rady podľa článku IV. zmluvy. Zmluva sa povinne zverejňuje 

v Centrálnom registri zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci 

po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, nie však skôr ako v deň vzniku jeho 

funkcie.  

3. Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona o fonde, Občianskeho zákonníka a príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

4. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné 

alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo 

účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení 

a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá pokiaľ je to právne možné, sa 

najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné 

strany túto otázku brali do úvahy. 

5. Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných strán 

písomnými dodatkami k zmluve, ktoré nadobudnú účinnosť po ich schválení zmluvnými 

stranami. 

6. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pre každú zmluvnú 

stranu po jednom rovnopise. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli 

a potvrdzujú, že táto zmluva je zrozumiteľná a určitá, a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú 

a vážnu vôľu, a nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo 

potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

 
 
V Bratislave dňa 01.08.2022    V Bratislave dňa 01.08.2022 

 

 

 

.....................................    ........................................... 

Fond na podporu športu    Člen dozornej rady 

Ladislav Križan, PhD.,    Mgr. Peter Dedík, PhD. 

predseda správnej rady  

 


