
 
Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-1/2022 

 
 

 

ZÁPISNICA 
z 28. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu 

 
 
 
 

Miesto konania: Videokonferencia 
 
Dátum a čas konania: 31.01.2022, od 12:00 hod. do 15:00 hod. 
 
 
Členovia SR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
1. Ladislav Križan, predseda SR FNPŠ 
2. Jaroslav Rybánsky, podpredseda SR FNPŠ 
3. Mária Berdisová, členka SR FNPŠ 
4. Ivan Greguška, člen SR FNPŠ 
5. Miroslav Dráb, člen SR FNPŠ 
6. Ľudovít Jurinyi, člen SR FNPŠ 
7. Gábor Asványi, člen SR FNPŠ 
8. Dušan Šaradín, člen SR FNPŠ 
9. Branislav Tréger, člen SR FNPŠ 
10. Michal Varmus, člen SR FNPŠ 
11. Jozef Krnáč, člen SR FNPŠ 
 
Členovia SR FNPŠ neprítomní a ospravedlnení na zasadnutí: 

 
- 
 

Členovia DR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 

Jaromír Šmátrala, predseda DR FNPŠ 
Peter Dedík, člen DR FNPŠ  

 
Pracovníci FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
1. Renata Munková, generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ 
2. Silvia Ondrejčáková, koordinátorka procesov FNPŠ 
3. Michal Fabian, právnik FNPŠ 
 
Prizvaní hostia na zasadnutí: 
 

Lukáš Pitek, vedúci legislatívno-právneho oddelenia Slovenského futbalového zväzu 
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ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA 
 
 
 
1. OTVORENIE A SCHVAĽOVANIE NÁVRHU PROGRAMU ZASADNUTIA VRÁTANE PRÍPADNÝCH ZMIEN 
A DOPLNKOV 
 
Zasadnutie správnej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „SR FNPŠ“), ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom 
videokonferencie cez aplikáciu ZOOM otvoril podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky, ktorý bol poverený 
vedením dnešného zasadnutia SR FNPŠ a na úvod privítal hostí a členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí a 
skonštatoval, že SR FNPŠ v zmysle čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ je uznášaniaschopná. 
Vypracovaním zápisnice zo zasadnutia SR FNPŠ bol poverený právnik FNPŠ p. Michal Fabian a overením 
zápisnice generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková. 
 
V úvode podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky informoval členov SR FNPŠ a prítomných hostí, že 
predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan sa pripojí k rokovaniu SR FNPŠ neskôr v priebehu zasadnutia. 
 
Podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky následne odprezentoval navrhovaný program zasadnutia, ktorý bol 
pred zasadnutím zaslaný na vedomie všetkým členom SR FNPŠ. 
 
 
Návrh programu zasadnutia SR FNPŠ:  
 

1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov 
2. Informácia o výsledkoch hlasovania „per rollam“ v čase medzi riadnymi zasadnutiami SR FNPŠ 

a od predsedu SR FNPŠ od jej posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 06.12.2021 
3. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a 

modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 
a) informácie od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ o aktuálnom stave výzvy a priebehu 

konkrétnych projektov 
4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a 

modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 zverejnená dňa 15.11.2021 
a) počet doručených žiadostí k 30.01.2022 
b) informácie od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ  
c) informácie od predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ 
d) schvaľovanie návrhu inovovaného spôsobu deľby práce medzi zamestnancami kancelárie FNPŠ  

členmi odbornej komisie „Športová infraštruktúra“   
5. Športová infraštruktúra národného významu 

a) dobudovanie Košickej futbalovej arény v zmysle uznesenia vlády SR zo dňa 08.12.2021 
b) informácie od predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ 

6. Možná alternatíva programu mimoriadnej podpory pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych 
prevádzok vzhľadom na návrh schémy zaslaný fondom na pripomienkovanie Protimonopolnému úradu 
Slovenskej republiky (PMÚ SR) dňa 18.01.2022  

7. Rôzne 
 
 
Podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky aj vzhľadom na neskoršie pripojenie sa predsedu SR FNPŠ 
k zasadnutiu navrhol členom SR FNPŠ drobnú úpravu návrhu programu. 
 
 
Po diskusii členovia SR FNPŠ hlasovali o nasledovnom upravenom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/1/2022 
 
Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje upravený návrh programu zasadnutia: 
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1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov 
2. Možná alternatíva programu mimoriadnej podpory pre prevádzkovateľov športovo-

infraštruktúrnych prevádzok vzhľadom na návrh schémy zaslaný fondom na pripomienkovanie 
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky (PMÚ SR) dňa 18.01.2022 

3. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 zverejnená dňa 15.11.2021 

a) počet doručených žiadostí k 30.01.2022 
b) informácie od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ  
c) informácie od predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ 
d) schvaľovanie návrhu inovovaného spôsobu deľby práce medzi zamestnancami kancelárie 

FNPŠ a členmi odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ 
4. Športová infraštruktúra národného významu 

a) dobudovanie Košickej futbalovej arény v zmysle uznesenia vlády SR zo dňa 08.12.2021 
b) informácie od predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ 

5. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 

a) informácie od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ o aktuálnom stave výzvy a priebehu 
konkrétnych projektov 

6. Informácia o výsledkoch hlasovania „per rollam“ v čase medzi riadnymi zasadnutiami SR FNPŠ a 
od predsedu SR FNPŠ od jej posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 06.12.2021 

7. Rôzne  
 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 

 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2. MOŽNÁ ALTERNATÍVA PROGRAMU MIMORIADNEJ PODPORY PRE PREVÁDZKOVATEĽOV 
ŠPORTOVO-INFRAŠTRUKTÚRNYCH PREVÁDZOK VZHĽADOM NA NÁVRH SCHÉMY ZASLANÝ FONDOM 
NA PRIPOMIENKOVANIE PROTIMONOPOLNÉMU ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY (PMÚ SR) 
DŇA 18.01.2022 
 
Podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky uviedol bod programu a odovzdal slovo generálnej riaditeľke 
kancelárie FNPŠ p. Renate Munkovej, ktorá v krátkosti informovala členov SR FNPŠ o aktuálnom stave možnej 
alternatívy programu mimoriadnej podpory pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych prevádzok vzhľadom 
na návrh Schémy minimálnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti 
s vypuknutím ochorenia COVID-19 (ďalej len „schéma“) zaslaný Fondom na podporu športu na pripomienkovanie 
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ SR“) doručenej dňa 18.01.2022. Aktuálne 
kancelária FNPŠ čaká na doručenie pripomienok zo strany PMÚ SR a po ich doručení sa bez zbytočného odkladu 
bude nimi zaoberať. Na záver členom SR FNPŠ upresnila ďalší postup v súvislosti s procesom schvaľovania 
návrhu schémy SR FNPŠ a jej následným zverejnením v Obchodnom vestníku.  
 
O slovo požiadal člen DR FNPŠ a zároveň generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík a doplnil 
informáciu generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ, že po komunikácii so zástupcami PMÚ SR boli pripomienky 
k návrhu schémy už spracované a budú doručené Fondu na podporu športu v najbližších dňoch.  
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Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, podpredseda SR 
FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 2/1/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o možnej alternatíve programu 
mimoriadnej podpory pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych prevádzok vzhľadom na návrh 
schémy zaslaný fondom na pripomienkovanie Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky (PMÚ SR) 
dňa 18.01.2022 a poveruje predsedu SR FNPŠ a podpredsedu SR FNPŠ v spolupráci s kanceláriou FNPŠ 
finalizáciou procesu vrátane zverejnenia finálnej verzie v Obchodnom vestníku. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU V RÁMCI PROGRAMU 
„VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY“ Č. 2021/004 
ZVEREJNENÁ DŇA 15.11.2021 A) POČET DORUČENÝCH ŽIADOSTÍ K 30.01.2022 B) INFORMÁCIE 
OD GENERÁLNEJ RIADITEĽKY KANCELÁRIE FNPŠ C) INFORMÁCIE OD PREDSEDU ODBORNEJ KOMISIE 
„ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA“ D) SCHVAĽOVANIE NÁVRHU INOVOVANÉHO SPÔSOBU DEĽBY PRÁCE 
MEDZI ZAMESTNANCAMI KANCELÁRIE FNPŠ A ČLENMI ODBORNEJ KOMISIE „ŠPORTOVÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA“ 
 
Podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky uviedol bod programu a následne odovzdal slovo generálnej 
riaditeľke kancelárie FNPŠ p. Renate Munkovej, ktorá členom SR FNPŠ poskytla informáciu o stave a ďalších 
procesných postupoch k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 (ďalej len „výzva č. 2021/004“) a uviedla, že dňa 
15.11.2021 bola zverejnená výzva č. 2021/004, ktorá bude uzavretá dňa 31.01.2022. Do začiatku zasadnutia SR 
FNPŠ bolo v elektronickom registračnom systéme fnps.egrant zaregistrovaných 263 žiadateľov, odoslaných bolo 
zatiaľ 90 žiadostí a rozpracovaných je skoro 150 žiadostí. Žiadosti o predĺženie termínu výzvy č. 2021/004 doručené 
Fondu na podporu športu boli priebežne dopĺňané v rámci pokladov k zasadnutiu. Projektové oddelenie kancelárie 
FNPŠ a odborná komisia „Športová infraštruktúra“ komunikovali ohľadom prerozdelenia kompetencií a úloh 
pri vykonávaní kontroly žiadostí v rámci výzvy č. 2021/004. Výsledkom sú dva kontrolné zoznamy, na základe 
ktorých sa budú posudzovať doručené žiadosti, a to kanceláriou FNPŠ (formálna kontrola) a odbornou komisiou 
„Športová infraštruktúra“ (odborné hodnotenie). Následne členov SR FNPŠ informovala o podmienke oprávnenosti 
žiadateľa podľa § 16 ods. 2 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o fonde“), ktorý už má uzatvorenú zmluvu o príspevku na projekt podpory športu 
s Fondom na podporu športu v rámci výzvy č. 2020/001 a prihlásil by sa do výzvy č. 2021/004. O usmernenie 
k ustanoveniu § 16 ods. 2 zákona o fonde požiadala kancelária FNPŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“). Usmernenie tvorí súčasť podkladov k zasadnutiu. Nadväzne 
na uvedené požiadala o stanovisko aj advokátsku kanceláriu, pričom jej stanovisko je rovnako prílohou podkladov 
k zasadnutiu. Vzhľadom k odporúčaniu advokátskej kancelárie uvedenom v stanovisku kancelária FNPŠ oslovila 
Úrad vládneho auditu, ktorý v rámci konzultácie vyjadril, že žiadateľ môže byť v čase podania žiadosti považovaný 
za oprávneného, avšak v praxi môže nastať problematická situácia pri vyúčtovaní jednotlivých tranží v rámci 
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jednotlivých výziev. V čase formálnej kontroly podmienku oprávnenosti žiadateľ spĺňať bude, ale v čase poskytnutia 
príspevku už nemusí, a to v prípade, ak prijímateľovi v rámci vyúčtovania príspevku z výzvy č. 2020/001 vznikne 
povinnosť vyúčtovať príslušné tranže. Projektové oddelenie kancelárie FNPŠ je povinné vykonávať aj finančnú 
kontrolu podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) v rôznych fázach projektu, a preto je možné, že v určitom momente môže 
nastať situácia, že žiadateľ nebude môcť byť považovaný za oprávneného v rámci výzvy č. 2021/004 až do času, 
pokiaľ nevyúčtuje príslušnú tranžu v rámci predošlej výzvy č. 2020/001 (resp. celý príspevok podľa stanoviska 
MŠVVŠ SR). 
 
V priebehu rokovania o tomto bode programu sa pripojil k zasadnutiu SR FNPŠ predseda SR FNPŠ 
p. Ladislav Križan, čím sa zmenilo kvórum členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí. 
 
Členovia SR FNPŠ zároveň diskutovali o doručených žiadostiach na predĺženie termínu predkladania žiadostí 
v rámci výzvy č. 2021/004, pričom sa k uvedeným žiadostiam vyjadrili predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan ako 
aj členovia SR FNPŠ p. Branislav Tréger a p. Dušan Šaradín. Po vzájomnej diskusii sa vzhľadom na dĺžku 
zverejnenia výzvy (71 dní), kritérií hodnotenia projektov v rámci výzvy č. 2021/004 a stav doručených žiadostí 
členovia SR FNPŠ zhodli na tom, že termín na doručovanie žiadostí bol dostatočný na predkladanie žiadostí, 
a preto nie je dôvod na jeho predĺženie.  
 
K návrhu spôsobu deľby práce medzi kanceláriou FNPŠ a odbornou komisiou „Športová infraštruktúra“ sa vyjadrila 
generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková, ktorá uviedla, že kancelária FNPŠ má v rámci formálnej 
kontroly pripravený kontrolný zoznam, ktorý obsahuje kontrolné otázky na posúdenie oprávnenosti žiadateľa, 
správnosti a úplnosti doručenej žiadosti ako aj na posúdenie splnenia termínu riadneho a včasného doručenia 
v zmysle výzvy č. 2021/004. Kontrolný zoznam obsahuje aj otázky týkajúce sa splnenia podmienok predloženia 
povinných a nepovinných príloh, pričom uviedla, že kancelária FNPŠ bude žiadateľov vyzývať výlučne na doplnenie 
povinných príloh v rámci výzvy č. 2021/004. Následne uviedla, že kancelárii FNPŠ bol doručený návrh kontrolného 
zoznamu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ na odborné hodnotenie žiadostí, ktorý vypracovala odborná 
komisia „Športová infraštruktúra“.  
 
Následne člen SR FNPŠ a predseda odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gábor Asványi doplnil generálnu 
riaditeľku kancelárie FNPŠ p. Renatu Munkovú, že spolu s tajomníkom odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ 
sú v intenzívnej komunikácii s kanceláriou FNPŠ a koordinujú vzájomné kompetencie v rámci formálneho 
a materiálneho hodnotenia žiadostí v rámci výzvy č. 2021/004. Odborná komisia „Športová infraštruktúra“ aktuálne 
pozostáva z 13 členov ako to bolo v rámci prvej „infraštruktúrnej“ výzvy a hodnotitelia budú žiadosti hodnotiť aj 
po kvalitatívnej stránke ešte pred samotným prideľovaním bodov na základe splnenia jednotlivých kritérií. Ďalej 
uviedol, že tento proces prebieha koordinovane a doplnil, že na úrovni odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ 
už prebieha príprava prvého koordinačného stretnutia. Následne predniesol členom SR FNPŠ na zasadnutí návrh 
výšky odmeny členov odbornej komisie „Športová infraštruktúry“, pričom predložil návrh upravenia výšky odmeny 
na 100 EUR brutto/žiadosť oproti minulému obdobiu vzhľadom na navýšenie počtu kvalitatívnych kritérií, ktoré boli 
doplnené v rámci kritérií hodnotenia vo výzve č. 2021/004. Na uvedené reagovala generálna riaditeľka kancelárie 
FNPŠ p. Renata Munková, ktorá členom SR FNPŠ pripomenula, že pôvodne bola odmena členov odbornej komisie 
hradená z poplatkov za spracovanie žiadosti v rámci výzvy č. 2020/001.  
 
Člen SR FNPŠ p. Dušan Šaradín požiadal predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ o upresnenie 
návrhu odmeňovania členov odbornej komisie za odborné hodnotenie jednotlivých žiadostí. Na uvedené reagoval 
predseda odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gábro Asványi a poskytol vysvetlenie predloženého návrhu. 
 
Následne sa k téme vyjadril aj predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a uviedol, že vzhľadom na zásady, spôsob a 
kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu k výzve č. 2021/004 schválené 
na ostatnom zasadnutí SR FNPŠ sa skôr prikláňa k zotrvaniu na pôvodnej výške odmeny, a to 100 EUR cena 
práce/žiadosť/člen odbornej komisie „Športová infraštruktúra“, nakoľko v konečnom dôsledku budú hodnotitelia 
hodnotiť viac projektov, čo sa priamo úmerne prejaví aj na celkovej výške odmeny pre hodnotiteľa.  
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Jozef Krnáč a požiadal o uvedenie celkovej sumy použitej na odmeny pre členov 
odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ v rámci hodnotenia projektov vo výzve č. 2020/001. Na otázku reagovala 
generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková a uviedla, že sa jedná približne o položku vo výške 40-
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tisíc EUR, ktorá bola prerozdelená medzi členov odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ za odborné hodnotenie 
žiadostí.  
 
Na záver diskusie sa členovia SR FNPŠ zhodli na tom, že momentálne nastavený systém odmeňovania členov 
odbornej komisie sa aktuálne ponechá v pôvodnom režime a po vyhodnotení výzvy č. 2021/004 bude predmetná 
vec témou ďalších diskusií.  
 
Nakoľko po vzájomnej diskusii neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR 
FNPŠ, predseda SR FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 3/1/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od predsedu správnej rady, 
generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ a predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ o aktuálnom 
stave výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje spôsob deľby práce medzi kanceláriou FNPŠ a členmi 
odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ vrátane ich odmeňovania v rámci programu “Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry” č. 2021/004. 
 
3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie predloženie žiadosti o predĺženie lehoty 
na podávanie žiadostí zo strany žiadateľov a rozhodla nepredĺžiť lehotu na podávanie žiadostí v rámci 
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
4. ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA NÁRODNÉHO VÝZNAMU A) DOBUDOVANIE KOŠICKEJ FUTBALOVEJ 
ARÉNY V ZMYSLE UZNESENIA VLÁDY SR ZO DŇA 08.12.2021 B) INFORMÁCIE OD PREDSEDU ODBORNEJ 
KOMISIE „ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA“ 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol bod programu a poznamenal, že uznesením vlády SR č. 751/2021 
zo dňa 08.12.2021 sa ponížila suma, ktorá má byť pridelená Fondu na podporu športu na účel podpory športovej 
infraštruktúry národného významu na budúci rok, a to v prospech Košickej futbalovej arény (KFA) a doplnil, že 
týmto sa celá kontraktačná časť celého procesu ohľadom KFA posúva na MŠVVŠ SR v zmysle aktuálnej platnej 
právnej úpravy. V rámci tohto bodu programu členov SR FNPŠ informoval, že dňa 17.01.2022 v mene Fondu 
na podporu športu podpísal zmluvu o poskytnutí príspevku podľa § 22 zákona o fonde.  
 
Následne odovzdal slovo členovi SR FNPŠ p. Gáborovi Asványimu, ktorý sa vyjadril k spôsobu zberu dát v rámci 
športovej infraštruktúry národného významu a uviedol, že na predmetnom zadaní spolupracuje Fond na podporu 
športu so Slovenským olympijským a športovým výborom (ďalej len „SOŠV“) a MŠVVŠ SR. Oslovené boli všetky 
subjekty zo zoznamu zverejnenom dňa 20.09.2021 na Workshope v Trnave a momentálne sa konsolidujú 
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zozbierané dáta pričom v blízkej dobe by sa malo uskutočniť stretnutie na úrovni predsedu SR FNPŠ, 
predstaviteľov MŠVVŠ SR a prezidenta SOŠV, kde by sa mali určiť priority na najbližšie obdobie, pretože je 
potrebné nastaviť spôsob akým budú projekty, ktoré budú vo vysokom štádiu pripravenosti, predložené na 
odsúhlasenie SR FNPŠ a vláde SR. V súčasnosti je ťažké hovoriť o pripravenosti dvoch najväčších projektoch, 
ktoré súvisia s dvomi úspešnými olympijskými športami, a to Národný strelecký areál a Národné centrum 
rýchlostnej kanoistiky a veslovania na Zemníku. Oba projekty sú dlhodobo plánované, ale momentálne je problém 
s ich pripravenosťou. O uvedených projektoch prebieha aktívna komunikácia na úrovni MŠVVŠ SR. V rámci 
zozbieraných dát získaných z dotazníkov vysokú mieru pripravenosti indikujú skôr projekty súvisiace 
s rekonštrukciou staršej športovej infraštruktúry ako výstavbou novej, a to multi-športové haly v Bratislave 
a Košiciach, zimný štadión v Trenčíne ako aj ďalšie projekty. Po uskutočnení spomínaného plánovaného 
koordinačného stretnutia bude podrobnejšie informovať členov SR FNPŠ o aktuálnom stave projektov v rámci 
športovej infraštruktúry národného významu.  
 
Na uvedené krátko reagoval aj predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a doplnil, že nebolo zatiaľ rozhodnuté o tom, 
ktorý projekt v rámci spomínaného zoznamu športovej infraštruktúry národného významu bude podporený, keďže 
v zmysle aktuálne platnej a účinnej právnej úpravy je toto rozhodnutie v kompetencii SR FNPŠ ako najvyššieho 
orgánu Fondu na podporu športu, ktorá v konečnom dôsledku za to zodpovedá. V súčasnosti je možné prideliť 
finančné prostriedky iba na základe vyhlásenej výzvy. V zmysle navrhovanej novely zákona o fonde by však tento 
spôsob mohol v budúcnosti prejsť zmenami. V rámci zozbieraných dát je drvivá väčšina projektov na výstavbu 
novej športovej infraštruktúry v úvodnom štádiu prípravy. Prvá časť finančného príspevku vo výške 2 mil. EUR 
určená na podporu športovej infraštruktúry národného významu už bola pripísaná na účet Fondu na podporu športu 
na konci roku 2020. Fond na podporu športu predloží MŠVVŠ SR v písomnej forme žiadosť o informáciu o dobe 
oprávnenosti použitia tejto finančnej čiastky.  
 
K lehotám použitia finančných prostriedkov zareagoval člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška a uviedol, že ak opätovne 
nedôjde k predĺženiu lehoty na použitie kapitálových výdavkov tak ako to bolo v predchádzajúcich dvoch rokoch, 
kde sa posúvali kapitálové výdavky z roku 2018 a  2019, tak spomínané finančné prostriedky vo výške 2 mil. EUR 
z roku 2020 je Fond na podporu športu oprávnený použiť do konca kalendárneho roku 2022, ale to platí nielen 
pre samotný Fond na podporu športu, ale aj pre prijímateľa finančných prostriedkov. Ďalej uviedol, že ďalšie 
účelovo viazané finančné prostriedky, ktoré boli pridelené Fondu na podporu športu, je potrebné použiť do konca 
roku 2023, a preto je toho názoru, že v takom prípade môže vzniknúť veľmi krátka doba na to, aby Fond na podporu 
športu vedel rozhodnúť o tom, ktoré konkrétne projekty podporiť, a či by ich prijímateľ príspevku dokázal aj 
v rozhodnom období použiť. Následne sa informoval o oprávnenosti prijímania konečných rozhodnutí týkajúcich 
sa projektov po prijatí navrhovanej novely zákona o fonde. Na uvedené krátko reagoval člen SR FNPŠ p. Gábor 
Asványi a uviedol, že v zmysle pripravovanej novely zákona o fonde by sa mala rozhodovacia právomoc o podpore 
športovej infraštruktúry národného významu preniesť na vládu SR, ale na základe odporúčania Fondu na podporu 
športu.  
 
Následne sa člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi vyjadril aj k použitiu spomínaných účelovo viazaných finančných 
prostriedkov vo výške 2 mil. EUR a uviedol, že aj keď sa momentálne neprezentuje sumár došlých podkladov 
od dotknutých subjektov, ktoré boli zaradené do zoznamu športovej infraštruktúry národného významu 
na Workshope v Trnave, tak napríklad v prípade poskytnutia podpory projektu v Trenčíne, by malo prísť najskôr 
k súhlasnému stanovisku SR FNPŠ a prípadne príslušného národného športového zväzu takýto projekt podporiť. 
V rámci rokovaní o projekte rekonštrukcie športovej infraštruktúry v Trenčíne vidí práve ako možné použiť 
a vyúčtovať spomínané finančné prostriedky v stanovenom termíne. Rovnako existuje viacero projektov, ktoré sú 
v obdobnej fáze prípravy na rekonštrukciu, na ktoré by bolo možné použiť tieto finančné prostriedky. 
 
K tejto veci sa vyjadril aj predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a uviedol, že v danom prípade vidí ako kľúčovú vec 
rozhodnutie Fondu na podporu športu na úrovni SR FNPŠ, pretože tieto finančné prostriedky sú určené Fondu 
na podporu športu a rozhodnutia v konečnom dôsledku prijíma Fond na podporu športu, avšak stotožňuje sa s tým, 
aby bol o prioritách všeobecný konsenzus na všetkých úrovniach. 
 
O slovo požiadala členka SR FNPŠ p. Mária Berdisová, ktorá sa stotožnila s názorom člena SR FNPŠ p. Ivana 
Gregušku a pripomenula, že posun použitia kapitálových výdavkov za rok 2020 nevidí reálne, a preto by podľa jej 
názoru bolo najlepšie ich použiť do konca aktuálneho roka 2022.  
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O slovo požiadal aj podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky, ktorý predniesol žiadosť o vysvetlenie procesnej 
stránky k spomínanej novele zákona o fonde a zmene režimu poskytovania finančných prostriedkov ako formou 
vypisovania výzvy. Ďalej uviedol, že rozumie vzájomnej komunikácii predstaviteľov MŠVVŠ SR, Fondu na podporu 
športu, SOŠV a splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport o prioritách športovej infraštruktúry národného 
významu, avšak nevie, či sa touto zmenou nedostávajú členovia SR FNPŠ iba do formálneho stavu ako napríklad 
v prípade pridelenia finančných prostriedkov projektu KFA, ktorým došlo iba k sanácii vzniknutého stavu, formou 
vyčlenenia finančných prostriedkov určených Fondu na podporu športu. Na základe uvedeného požiadal aj 
zástupcu MŠVVŠ SR o informáciu, či vzhľadom na pripravovanú novelu zákona o fonde prichádza ku aktívnej 
komunikácii s predsedom SR FNPŠ alebo kanceláriou FNPŠ o jej obsahu a do akej pozície sa dostanú členovia 
SR FNPŠ po jej prijatí. Na požiadavku podpredsedu SR FNPŠ krátko reagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav 
Križan a doplnil, že súhlasí s jeho názorom, že v prípade poskytnutia finančných prostriedkov a ich vyúčtovanie je 
podľa aktuálnej právnej úpravy zodpovedný Fond na podporu športu a pravdepodobne aj v budúcnosti bude, 
a preto by všetky podstatné rozhodnutia mali prejsť SR FNPŠ. Ďalej dodal, že Fond na podporu športu je 
verejnoprávna inštitúcia, a preto ak má niesť zodpovednosť za prijaté rozhodnutia mala by disponovať príslušnou 
kompetenciou. V súčasnosti to tak je a dodal, že aby sa SR FNPŠ vedela správne rozhodnúť musí mať zozbierané 
relevantné dáta k téme športovej infraštruktúry národného významu a vnímať aj samotný časový rozmer použitia 
pridelených finančných prostriedkov. Na záver uviedol, že po uzatvorení prvej infraštruktúrnej výzvy (predpoklad je 
do konca 1. štvrťroka tohto roku) sa bude Fond na podporu športu venovať téme športovej infraštruktúry národného 
významu a použitia účelovo-určených finančných prostriedkov.  
 
O slovo požiadal aj člen SR FNPŠ p. Michal Varmus, ktorý požiadal o poskytnutie informácie, či zoznam športovej 
infraštruktúry národného významu, ktorý bol predstavený na Workshope v Trnave je uzavretým zoznamom alebo 
sa môže iný projekt uchádzať o zaradenie sa do tohto zoznamu a zároveň, či existujú nejaké exaktné kritéria, ktoré 
by mal spĺňať potenciálny žiadateľ o finančný príspevok v rámci tejto schémy. Na otázky reagoval krátko predseda 
SR FNPŠ p. Ladislav Križan, ktorý uviedol, že tento zoznam nie je uzavretý, nie je hierarchický a bol už aj viackrát 
dopĺňaní o ďalšie projekty. Rovnako reagoval aj člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a uviedol, že určité kritéria boli 
stanovené, pričom podľa nich by projekt mal byť najmä v súlade s odsúhlasenou stratégiou konkrétneho národného 
športového zväzu alebo daných národných športových zväzov, ktorých sa športová infraštruktúra týka, mal by byť 
vo vysokom štádiu pripravenosti, musí byť modulovateľný, a zároveň preukázať minimálne splnenie náležitostí 
daných vo všeobecných infraštruktúrnych výzvach vyhlásených Fondom na podporu športu. Rovnako by mal byť 
v súlade so strategickým zámerom štátu, ktorým je najmä budovanie multifunkčných športových ihrísk, bazénov 
a ďalších projektov.  
 
O slovo požiadal aj člen DR FNPŠ a zároveň generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík, ktorý sa 
vzhľadom na absolvované stretnutia zástupcov MŠVVŠ SR a športovej obce vyjadril k pripravenosti jednotlivých 
predložených projektov zo strán národných športových zväzov a uviedol, že financovanie už spomínaných 
projektov z prostriedkov, ktorými Fond na podporu športu na tento účel disponuje, môže byť vzhľadom 
na pripravenosť uvedených projektov značne ohrozené, preto sa stotožňuje s tým, že bude potrebné financovať 
asi prioritne, ak sa termíny nebudú posúvať, iné projekty. V prípade použitia účelovo určených finančných 
prostriedkov vidí najväčšie úskalie skôr v prípade použitia finančných príspevkov prijímateľmi do konca roku 2023. 
Krátko sa vyjadril aj k procesu schvaľovania finančnej podpory KFA. K návrhu novely zákona o fonde uviedol, že 
zámer nastavený v rámci návrhu novely zákona o fonde, ktorá išla do medzirezortného pripomienkového konania 
vychádzal z toho, na čom sa všetci zhodli, a to že takéto projekty nie je možné vyberať na základe vyhlásených 
výziev. Ak je táto premisa daná, potom je potrebné nájsť vhodný mechanizmus ich schvaľovania. Zámer je, aby 
Fond na podporu športu schvaľoval takéto projekty a vláda SR to odsúhlasila alebo neodsúhlasila.  
 
Na uvedené reagoval podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky a uviedol, že nevie či dostal relevantnú 
odpoveď na svoju otázku, keďže stále mu nie je jasné postavenie SR FNPŠ a vlády SR v tomto procese, a či sa 
prijatím novely zákona o fonde nenaruší postavenie Fondu na podporu športu ako nezávislej verejnoprávnej 
inštitúcie v rámci problematiky schvaľovania športovej infraštruktúry národného významu. 
 
O slovo požiadala členka SR FNPŠ p. Mária Berdisová a krátko reagovala, že nemá pocit formalistického 
postavenia SR FNPŠ napríklad v prípadoch mimoriadnych pomocí poskytnutých profesionálnym alebo amatérskym 
športovým klubom, keďže tieto výzvy pripravoval Fond na podporu športu v spolupráci s Ministerstvom 
hospodárstva SR a MŠVVŠ SR. Rovnako uviedla, že vníma rozdielne poskytnutie príspevku Fondu na podporu 
športu podľa § 22 zákona o fonde a finančných prostriedkov účelovo určených na podporu športovej infraštruktúry 
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národného významu, ktoré boli poskytnuté na základe uznesenia vlády SR. V danom prípade vyúčtovanie 
poskytnutých finančných prostriedkov bude musieť byť v réžii Fondu na podporu športu napriek skutočnosti, že 
prijímatelia budú zodpovední sami za seba. Na uvedené krátko zareagoval podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav 
Rybánsky a uviedol, že zodpovednosť vyúčtovania príspevku prevezme v konečnom dôsledku Fond na podporu 
športu a výber konkrétnych projektov nebude v gescii Fondu na podporu športu, ktorý iba formálne odsúhlasí 
vybrané projekty, a v tomto bode mu to nelícuje.  
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger a požiadal generálneho riaditeľa sekcie športu MŠVVŠ SR, 
aby MŠVVŠ SR pouvažovalo nad dopytovo-orientovanými vyhlásenými ponukami a doplnil, že v tom vidí možnosť 
riešenia výberu športovej infraštruktúry národného významu.  
 
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ predseda SR FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 4/1/2022 
 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o prijatí uznesenia vlády SR 
č. 751/2021 zo dňa 08.12.2021 k dobudovaniu Košickej futbalovej arény. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie od predsedu SR FNPŠ a predsedu 
odbornej komisie „Športová infraštruktúra“. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
5. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU V RÁMCI PROGRAMU 
„VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY“ Č. 2020/001 
A) INFORMÁCIE OD GENERÁLNEJ RIADITEĽKY KANCELÁRIE FNPŠ O AKTUÁLNOM STAVE VÝZVY 
A PRIEBEHU KONKRÉTNYCH PROJEKTOV 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol bod programu a následne odovzdal slovo generálnej riaditeľke 
kancelárie FNPŠ p. Renate Munkovej, ktorá členom SR FNPŠ poskytla informáciu o aktuálnom stave a priebehu 
konkrétnych projektov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 (ďalej len „výzva č. 2020/001“). Členov SR FNPŠ 
informovala, že na základe uznesenia SR FNPŠ prijatého hlasovaním „per rollam“ č. 1/2022 dňa 12.01.2022 bolo 
zmenené rozhodnutie o poskytnutí príspevku pre mesto Hanušovce nad Topľou (žiadosť č. 156) zo dňa 09.07.2021 
na rozhodnutie o neposkytnutí príspevku na projekt podpory športu podľa § 15 zákona o fonde. Dôvodom zmeny 
rozhodnutia bolo dodatočné zistenie kancelárie FNPŠ, že spolufinancovanie tohto žiadateľa pochádzalo zo zdrojov, 
ktoré neboli v zmysle bodu 5 výzvy č. 2020/001 oprávnené.  
 
Následne generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková členov SR FNPŠ informovala, že ku dňu 
24.01.2022 bolo podpísaných 98 zmlúv o príspevku na projekt podpory športu s úspešnými žiadateľmi, ktoré sú 
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“). Následne členov SR FNPŠ upovedomila, že aktuálne 
neboli ešte podpísané zmluvy so subjektami Košický samosprávny kraj (žiadosť č. 148), TJ Slávia TU Zvolen 
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(žiadosť č. 195), Trnavský samosprávny kraj (žiadosť č. 32) a Mesto Michalovce (žiadosť č. 169), pričom poskytla 
dôvody procesných úkonov spojených s podpisom zmluvy o príspevku na projekt podpory športu. V prípade 
žiadosti č. 32 (Trnavský samosprávny kraj) uviedla, že nastali nezrovnalosti v predloženom doklade 
o uskutočnenom verejnom obstarávaní, na ktoré poukázal sám žiadateľ. Podľa zistení verejné obstarávanie 
predloženého projektu nerealizoval sám žiadateľ, ale zadávateľom (subjektom, ktorý zadával verejné obstarávanie 
a na ktorý sú vystavené faktúry) je stredná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa, ktorej športová 
infraštruktúra je predmetom predloženej žiadosti č. 32. Z uvedeného dôvodu kancelária FNPŠ požiadala 
o stanovisko advokátsku kanceláriu, ktoré tvorí podklady k predmetnému bodu programu, a v zmysle ktorého by 
bolo možné akceptovať túto situáciu v prípade, ak by bol medzi žiadateľom a zadávateľom právny vzťah, 
napr. formou splnomocnenia alebo mandátnej/príkaznej zmluvy. Zároveň si však dovolila poukázať na § 16 ods. 3 
zákona o fonde, podľa ktorého žiadateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok na projekt podpory športu, nesmie 
previesť príspevok na projekt podpory športu na inú fyzickú osobu alebo inú právnickú osobu. Taktiež poukázala 
na skutočnosť, že problém môže v danom prípade vzniknúť pri vyúčtovaní jednotlivých tranží, ak faktúry nebudú 
vystavené na žiadateľa, ktorému bol poskytnutý príspevok na projekt podpory športu, ale na iný (tretí) subjekt. 
Z uvedeného dôvodu predložila SR FNPŠ návrh na zváženie, aby sa zmluva o príspevku na projekt podpory športu 
s týmto žiadateľom neuzavrela, pričom svoj návrh prítomným členom zdôvodnila.  
 
Ďalej uviedla, že nadväzne na ustanovenie/podmienku uvedenú v rozhodnutí o príspevku na projekt podpory 
športu, a to že výška príspevku poskytnutého Fondom na podporu športu predstavuje maximálne 50 % 
oprávnených výdavkov z rozpočtu projektu, pričom nesmie byť nižšia ako 50.000 EUR, kancelária FNPŠ dňa 
24.11.2021 rozposlala všetkým žiadateľom vyzvanie na aktualizáciu rozpočtu projektu a harmonogramu realizácie 
projektu. Týmto krokom kancelária FNPŠ preverovala, či v projektoch s celkovou hodnotou projektu pod 100-tisíc 
EUR po procese verejného obstarávania budú oprávnené výdavky v rámci celého rozpočtu presahovať hranicu 
100-tisíc EUR. Termín na predloženie predmetných príloh bol stanovený do 15.12.2021. Ku dňu 24.01.2022 bolo 
zistené, že niektorým prijímateľom klesla celková hodnota projektu po ukončenom verejnom obstarávaní 
pod stanovenú hranicu vo výzve č. 2020/001, čím podľa stanoviska kancelárie FNPŠ takáto žiadosť nespĺňa 
podmienky stanovené bodom 5 a 6 výzvy č. 2020/001, a teda by nemal byť podporený poskytnutím príspevku 
na projekt podpory športu. V prípade, ak bola s prijímateľom už uzavretá zmluva o príspevku na projekt podpory 
športu, Fond na podporu športu by mal pristúpiť k jej ukončeniu. Ide o nasledovné subjekty: 
 

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Schválený 
príspevok pred VO 
(50% z pôvodnej 
sumy pred VO) 

Celková hodnota projektu 
po ukončenom VO 
(100%) 

Výška príspevku 
po ukončenom 
VO (nesmie byť 

nižšia ako 50 tis. 
eur)  

113 Mesto Nitra 62 832,00 EUR 77 956,92 EUR 38 978,46 EUR 

24 Mesto Levoča 56 863,00 EUR 79 599,73 EUR 39 799,87 EUR 
117 Obec Iža 51 988,00 EUR 89 681,83 EUR 44 840,92 EUR 

169 Mesto Michalovce 51 278,94 EUR ??? ??? 

 
Kancelária FNPŠ ku dňu 24.01.2022 disponovala informáciou, že šesť subjektov nemalo ešte ukončené verejné 
obstarávanie na projekt, a to: 
 

Číslo žiadosti Prijímateľ Pôvodná hodnota projektu Schválený príspevok 

29 Mesto Hurbanovo 441 199,63 EUR  220 599,81 EUR 

79 Obec Zohor 219 143,83 EUR 109 571,91 EUR 
194 Tenisová akadémia Edmund 

Pavlík Banská Bystrica, o.z. 
108 300,00 EUR 54 150,00 EUR 

150 Obec Ivanka pri Dunaji 1 830 000,00 EUR 915 000,00 EUR 

69 Mesto Lučenec 5 148 913,51 EUR 1 500 000,00 EUR 

 
Všetci žiadatelia boli kanceláriou FNPŠ opakovane vyzvaní na zaslanie aktuálneho stavu týkajúceho sa verejného 
obstarávania. Po doručení odpovedí poskytne kancelária FNPŠ členom SR FNPŠ aktualizované informácie. 
V prípade žiadosti č. 69 (Mesto Lučenec) bolo zistené, že podľa predloženej žiadosti má plánovaný termín 
ukončenia projektu až v roku 2024, čo rovnako nie je v súlade s podmienkami výzvy/zmluvy, nakoľko projekt má 
byť v zmysle výzvy č. 2020/001 ukončený do 31.12.2023. Prijímateľ Mesto Lučenec v komunikácii s kanceláriou 
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FNPŠ uviedol, že splnenie podmienky ukončenia projektu stanovenom termíne je reálne, avšak vzhľadom na stále 
neukončené verejné obstarávanie ešte momentálne nedokáže uviesť a potvrdiť presný termín ukončenia projektu. 
Následne uviedla, že ku dňu 24.01.2022 kancelária FNPŠ eviduje osem žiadostí o navýšenie príspevku z dôvodu 
navýšenia celkového rozpočtu projektu zo strany dodávateľa v dôsledku významného navýšenia cien stavebných 
materiálov. Hlasovaním per rollam č. 1/2022 bolo jednohlasne prijaté uznesenie, na základe ktorého sa príspevok 
na projekt podpory športu v rámci výzvy č. 2020/001 navyšovať nebude. Kancelária FNPŠ preverí, či budú títo 
žiadatelia pokračovať v projekte napriek rozhodnutiu o nenavýšení príspevku zo strany Fondu na podporu športu. 
Ide o nasledovné subjekty: 
 
Číslo zmluvy Prijímateľ  Hodnota projektu po VO Schválený príspevok Prílohy 
129  Obec Šintava  109 804,12 EUR  62 832,00 EUR  komunikácia 
188  Obec Krivany  130 997,19 EUR  57 049,95 EUR  Žiadosť 
105  Mesto Sabinov  146 921,02 EUR  73 391,00 EUR  komunikácia  
106  Mesto Nováky  194 426,32 EUR  85 504,83 EUR  Žiadosť 
11  MŠK IUVENTA  411 842,99 EUR  205 921,50 EUR  komunikácia 
196  Obec Kajal  102 461,52 EUR  53 503,97 EUR  komunikácia 
195  TJ Slávia TU Zvolen 267 496,00 EUR  133 748,00 EUR  komunikácia 
 
V prípade žiadosti č. 35 (Mestská časť Bratislava – Rača) bola požiadavka zo strany prijímateľa ponechať pôvodne 
schválenú výšku príspevku na projekt podpory športu bez ohľadu na stav ukončeného verejného obstarávania, čo 
odôvodnili nárastom cien materiálu. Kancelária FNPŠ však neodporučila žiadosti vyhovieť, pričom svoje stanovisko 
členom SR FNPŠ zdôvodnila. Prijímateľom, ktorí už ukončili verejné obstarávanie, a na základe ktorého im bola 
upravená výška príspevku na projekt podpory športu, budú doručené návrhy dodatkov k zmluve o príspevku 
na projekt podpory športu v najbližšej dobe. Vzor dodatku k zmluve tvorí prílohu podkladov k bodu programu 
zasadnutia SR FNPŠ, ktorý bol členom poskytnutý formou zdieľaného dokumentu OneDrive. 
 
O slovo požiadala členka SR FNPŠ p. Mária Berdisová, ktorá sa vyjadrila k žiadosti č. 32 (Trnavský samosprávny 
kraj) a uviedla, že zriaďovateľom dotknutej strednej školy je samosprávny kraj, a keďže ide o investičný projekt, tak 
ten majetok bude majetkom samosprávneho kraja nie školy, nakoľko škola bude iba správcom majetku, keďže oni 
nemôžu mať vlastný majetok, keďže je predpoklad, že ide o rozpočtovú organizáciu, ktorá je v pôsobnosti 
samosprávneho kraja. Rozpočet školy je súčasťou rozpočtu samosprávneho kraja. Na základe uvedeného vníma 
projekt ako oprávnený aj keby verejné obstarávanie uskutočňovala rozpočtová organizácia samosprávneho kraja 
(škola) ako samostatný právny subjekt.  
 
Na uvedené reagoval člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger a stotožnil sa s opisom skutkového stavu členkou SR 
FNPŠ p. Máriou Berdisovou a skôr vníma ako dôležité zistiť, či nedošlo k porušeniu pravidiel zo strany žiadateľa 
vo vzťahu k Fondu na podporu športu. Na uvedené krátko reagovala generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ, ktorá 
poznamenala, že v obdobných prípadoch uskutočňovali proces verejného obstarávania samosprávne kraje. 
 
Opäť sa k predmetnej veci vyjadrila členka SR FNPŠ p. Mária Berdisová, ktorá uviedla, že existuje zákonné 
ustanovenie, podľa ktorého rozpočtová alebo príspevková organizácia samosprávneho kraja je zriadená na plnenie 
úloh samosprávneho kraja, a teda dotknutá škola plní úlohy samosprávneho kraja v rozsahu zverených 
kompetencií. Podľa jej názoru nie je potrebné vzhľadom na uvedené žiadne splnomocnenie, pretože rozpočtová 
organizácia je zriadená rozhodnutím zriaďovateľa, a tým je samosprávny kraj. Na záver predložila návrh ešte 
nerozhodnúť o veci a preskúmať detailnejšie vzniknutý stav týkajúci sa žiadosti č. 32.  
 
Na uvedené opäť krátko reagoval člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger a predniesol návrh predložiť žiadosť 
o poskytnutie stanoviska k vzniknutej skutočnosti vo vzťahu k poskytnutiu verejných prostriedkov na Úrad 
pre verejné obstarávanie. Členovia SR FNPŠ sa zhodli na tomto predloženom návrhu člena SR FNPŠ p. Branislava 
Trégera a odložili vec na rozhodnutie do ďalšieho zasadnutia SR FNPŠ, pričom poverili kanceláriu FNPŠ 
vypracovaním žiadosti na Úrad pre verejné obstarávanie bez zbytočného odkladu.  
 
Počas tohto bodu programu sa z dôvodu dopredu avizovaných pracovných povinností odpojil 
z videokonferencie člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger, čím došlo k zmene kvóra členov SR FNPŠ 
prítomných na zasadnutí. 
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Následne členovia SR FNPŠ prerokovali predložené projekty, u ktorých ku dňu 24.01.2022 bolo zistené, že celková 
hodnota projektu po ukončenom verejnom obstarávaní klesla pod stanovenú hranicu vo výzve č. 2020/001, čím 
podľa stanoviska kancelárie FNPŠ takáto žiadosť nespĺňa podmienky stanovené bodom 5 a 6 výzvy č. 2020/001, 
a teda by nemala byť podporená poskytnutím príspevku na projekt podpory športu zo strany Fondu na podporu 
športu.  
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Dušan Šaradín a požiadal o poskytnutie informácie k žiadosti č. 24 (mesto 
Levoča), či bola na dopyt kancelárie FNPŠ zo strany žiadateľa doručená nejaká reakcia. Na uvedené reagovala 
v krátkosti generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková, ktorá uviedla, že žiadateľ nedokázal 
preukázať splnenie povinnosti podľa bodu 5 a 6 výzvy č. 2020/001 po ukončenom verejnom obstarávaní. 
 
O slovo požiadal členka SR FNPŠ p. Mária Berdisová, ktorá opätovne krátko vyjadrila svoje stanovisko 
k vzniknutému stavu nižšej sumy projektu po ukončenom verejnom obstarávaní a podmienke uvedenej v bode 5 
a 6 výzvy č. 2020/001, avšak uviedla, že rešpektuje stanovisko advokátskej kancelárie k tejto situácii aj vzhľadom 
úpravu podmienky minimálnej celkovej výšky projektu a príspevku v rámci výzvy č. 2020/001, a preto sa vzhľadom 
na hlasovanie o predmetnej veci zdrží hlasovania. 
 
Nakoľko po vzájomnej diskusii neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR 
FNPŠ, predseda SR FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 5/1/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od generálnej riaditeľky kancelárie 
FNPŠ o aktuálnom stave výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu 
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 a priebehu konkrétnych 
projektov. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu kancelárie FNPŠ o stave žiadosti 
č. 169 (Mesto Michalovce), žiadosti č. 113 (Mesto Nitra), žiadosti č. 24 (Mesto Levoča) a žiadosti č. 117 (Obec 
Iža) a rozhodla neuzatvoriť zmluvu o príspevku na projekt podpory športu so žiadateľom z dôvodu 
nesplnenia podmienky podľa bodu 5 a 6 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci 
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001. 
 
3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu kancelárie FNPŠ o stave žiadosti 
č. 35 (Mestská časť Bratislava – Rača) a rozhodla o úprave výšky príspevku na projekt podpory športu 
podľa bodu 5 a 6 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 vzhľadom na výsledok ukončeného 
verejného obstarávania. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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6. INFORMÁCIA O VÝSLEDKOCH HLASOVANIA „PER ROLLAM“ V ČASE MEDZI RIADNYMI ZASADNUTIAMI 
SR FNPŠ A OD PREDSEDU SR FNPŠ OD POSLEDNÉHO ZASADNUTIA SR FNPŠ DŇA 06.12.2021 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan v krátkosti otvoril predmetný bod programu a informoval prítomných členov 
SR FNPŠ a hostí, že v čase medzi riadnymi zasadnutiami SR FNPŠ sa uskutočnilo celkovo šesť hlasovaní 
„per rollam“ podľa článku 6 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ v spojení so smernicou o prijímaní rozhodnutí orgánov 
elektronickým hlasovaním – hlasovanie „per rollam“ (ďalej len „smernica“), a to  

• hlasovanie „per rollam“ SR FNPŠ č. 4/2021 vo veci „Schvaľovania rozhodnutí podpory v rámci výzvy 
o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby“ (ďalej len „hlasovanie per rollam SR 
FNPŠ č. 4/2021“); 

• hlasovanie „per rollam“ SR FNPŠ č. 1/2022 vo veci „Schvaľovania rozhodnutí v rámci výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001“ (ďalej len „hlasovanie per rollam SR FNPŠ č. 1/2022“); 

• hlasovanie „per rollam“ SR FNPŠ č. 2/2022 vo veci „Schvaľovania návrhu smernice o postupe pri výkone 
finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov“ (ďalej len „hlasovanie per rollam SR FNPŠ č. 2/2022“); 

• hlasovanie „per rollam“ SR FNPŠ č. 3/2022 vo veci „Schvaľovania návrhu usmernenia k vyúčtovaniu 
finančného príspevku v rámci výzvy č. 2020/001 (Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry)“ (ďalej len „hlasovanie per rollam SR FNPŠ č. 3/2022“); 

• hlasovanie „per rollam“ SR FNPŠ č. 4/2022 vo veci „Schvaľovania rozhodnutia o poskytnutí mimoriadnej 
podpory v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory č. 2021/003 - 
profesionálne športové kluby - TJ Slávia Svidník (žiadosť č. 22)“ (ďalej len „hlasovanie per rollam SR 
FNPŠ č. 4/2022“); 

• hlasovanie „per rollam“ SR FNPŠ č. 5/2022 vo veci „Schvaľovania rozhodnutí o poskytnutí mimoriadnej 
podpory v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory č. 2021/003 - 
profesionálne športové kluby – MFK Skalica, a.s. (žiadosť č. 36) a FC Nitra, a.s. (žiadosť č. 67)“ (ďalej 
len „hlasovanie per rollam SR FNPŠ č. 5/2022“); 

 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA „PER ROLLAM“ č. 4/2021 
 
Členovia SR FNPŠ svoje stanoviská zasielali na adresu fabian@fnps.sk v termíne od 13. decembra 2021 
do 18. decembra 2021 (sobota) do 23:59 hod. formou:  
 
Som za návrh uznesenia č. 1 alebo som proti návrhu uznesenia č. 1 alebo zdržujem sa hlasovania vo veci 

návrhu uznesenia č. 1. 
 
Hlasovania „per rollam“ č. 4/2021 sa zúčastnilo 11 členov SR FNPŠ. Podľa článku 5 ods. 1 smernice možno 
konštatovať, že hlasovanie „per rollam“ bolo platné.  
 
Z celkového počtu 11 členov SR FNPŠ zúčastnených na hlasovaní, hlasovalo 11 členov formou „som za návrh 
uznesenia č. 1“ bez výhrad a pripomienok. 
 
Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ predkladaný návrh 
uznesenia je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov SR FNPŠ. 
Na základe uvedeného uznesenie č. 1 v predmetnej veci hlasovaním „per rollam“ bolo prijaté.  
 
 
Uznesenie č. 1 prijaté hlasovaním „per rollam“ č. 4/2021:  
„Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie záverečný výrok SIEA ako vykonávateľa výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory č. 2021/003 - profesionálne športové kluby 
a na základe dodatočne predložených podkladov Slovenskou volejbalovou federáciou k žiadosti č. 42 podľa § 15 

mailto:fabian@fnps.sk
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v spojení s § 20a zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov rozhodla 
o pridelení príspevkov pre žiadateľa Slávia Ekonomická Univerzita Bratislava o.z. v celkovej výške 59.922,42 
EUR.“ 

a 
 
Som za návrh uznesenia č. 2 alebo som proti návrhu uznesenia č. 2 alebo zdržujem sa hlasovania vo veci 

návrhu uznesenia č. 2. 
 
Hlasovania „per rollam“ č. 4/2021 sa zúčastnilo 11 členov SR FNPŠ. Podľa článku 5 ods. 1 smernice možno 
konštatovať, že hlasovanie „per rollam“ bolo platné.  
 
Z celkového počtu 11 členov SR FNPŠ zúčastnených na hlasovaní, hlasovali 3 členovia formou „som za návrh 
uznesenia č. 2“ bez výhrad a pripomienok a 8 členov sa zdržalo hlasovania vo veci návrhu uznesenia č. 2 
(Dráb, Krnáč, Varmus, Šaradín, Asványi, Rybánsky, Greguška, Berdisová). 
 
Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ predkladaný návrh 
uznesenia je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov SR FNPŠ. 
Na základe uvedeného uznesenie č. 2 v predmetnej veci hlasovaním „per rollam“ nebolo prijaté.  
 
Uznesenie č. 2 neprijaté hlasovaním „per rollam“ č. 4/2021:  
„Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie záverečný výrok SIEA ako vykonávateľa výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory č. 2021/003 - profesionálne športové kluby 
a na základe dodatočne predložených podkladov Slovenskou volejbalovou federáciou k žiadosti č. 22 podľa § 15 
v spojení s § 20a zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov rozhodla 
o pridelení príspevkov pre žiadateľa Telovýchovná jednota Slávia Svidník v celkovej výške 60.840,00 EUR.“ 
 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA „PER ROLLAM“ č. 1/2022 
 
Členovia SR FNPŠ svoje stanoviská zasielali na adresu fabian@fnps.sk v termíne od 03. januára 2022 
do 12. januára 2022 (streda) do 23:59 hod. formou:  
 
Som za návrh uznesenia č. 1 alebo som proti návrhu uznesenia č. 1 alebo zdržujem sa hlasovania vo veci 

návrhu uznesenia č. 1. 
 
Hlasovania „per rollam“ č. 1/2022 sa zúčastnilo 11 členov SR FNPŠ. Podľa článku 5 ods. 1 smernice možno 
konštatovať, že hlasovanie „per rollam“ bolo platné.  
 
Z celkového počtu 11 členov SR FNPŠ zúčastnených na hlasovaní, hlasovalo 11 členov formou „som za návrh 
uznesenia č. 1“ bez výhrad a pripomienok. 
 
Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ predkladaný návrh 
uznesenia je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov SR FNPŠ. 
Na základe uvedeného uznesenie č. 1 v predmetnej veci hlasovaním „per rollam“ bolo prijaté.  
 
Uznesenie č. 1 prijaté hlasovaním „per rollam“ č. 1/2022:  
„Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ 
k žiadosti č. 156 po dodatočnom preverení podkladov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 
podľa § 15 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov a rozhodla o zmene 
rozhodnutia o poskytnutí príspevku na projekt zo dňa 09.07.2021 v zmysle uznesenia č. 6/8/2021 v prípade 
žiadateľa mesto Hanušovce nad Topľou a o neposkytnutí príspevku na projekt podpory športu.“ 

a 
 
Som za návrh uznesenia č. 2 alebo som proti návrhu uznesenia č. 2 alebo zdržujem sa hlasovania vo veci 

návrhu uznesenia č. 2. 

mailto:fabian@fnps.sk
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Hlasovania „per rollam“ č. 1/2022 sa zúčastnilo 11 členov SR FNPŠ. Podľa článku 5 ods. 1 smernice možno 
konštatovať, že hlasovanie „per rollam“ bolo platné.  
 
Z celkového počtu 11 členov SR FNPŠ zúčastnených na hlasovaní, hlasovalo 11 členov formou „som za návrh 
uznesenia č. 2“ bez výhrad a pripomienok. 
 
Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ predkladaný návrh 
uznesenia je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov SR FNPŠ. 
Na základe uvedeného uznesenie č. 2 v predmetnej veci hlasovaním „per rollam“ bolo prijaté.  
 
Uznesenie č. 2 prijaté hlasovaním „per rollam“ č. 1/2022:  
„Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie žiadosti úspešných žiadateľov o navýšenie príspevku 
na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu 
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 a rozhodla nenavýšiť príspevok 
na projekt podpory športu.“ 
 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA „PER ROLLAM“ č. 2/2022 
 
Členovia SR FNPŠ svoje stanoviská zasielali na adresu fabian@fnps.sk v termíne od 07. januára 2022 
do 12. januára 2022 (streda) do 23:59 hod. formou:  
 

Som za návrh smernice o postupe pri výkone finančnej kontroly alebo som proti návrhu smernice 
o postupe pri výkone finančnej kontroly alebo zdržujem sa hlasovania vo veci návrhu smernice o postupe 

pri výkone finančnej kontroly. 
 
Hlasovania „per rollam“ SR FNPŠ č. 2/2022 sa zúčastnilo 10 členov SR FNPŠ. Jeden člen SR FNPŠ nehlasoval. 
Podľa článku 5 ods. 1 smernice možno konštatovať, že hlasovanie „per rollam“ SR FNPŠ bolo platné.  
 
Z celkového počtu 10 členov SR FNPŠ zúčastnených na hlasovaní, hlasovalo 10 členov formou „som za návrh 
smernice o postupe pri výkone finančnej kontroly“ bez výhrad a pripomienok. 
 
Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ predkladaný návrh 
uznesenia je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov SR FNPŠ. 
Na základe uvedeného uznesenie v predmetnej veci hlasovaním „per rollam“ bolo prijaté. 
 
Uznesenie prijaté hlasovaním „per rollam“ č. 2/2022:  
„Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh smernice o postupe pri výkone finančnej kontroly v zmysle 
zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 
 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA „PER ROLLAM“ č. 3/2022 
 
Členovia SR FNPŠ svoje stanoviská zasielali na adresu fabian@fnps.sk v termíne od 19. januára 2022  
do 24. januára 2022 (pondelok) do 23:59 hod. formou:  
 
Som za návrh uznesenia alebo som proti návrhu uznesenia alebo zdržujem sa hlasovania vo veci návrhu 

uznesenia. 
 
Hlasovania „per rollam“ SR FNPŠ č. 3/2022 sa zúčastnilo 10 členov SR FNPŠ. Jeden člen SR FNPŠ hlasoval 
po termíne. Podľa článku 5 ods. 1 smernice možno konštatovať, že hlasovanie „per rollam“ SR FNPŠ bolo platné.  
 
Z celkového počtu 10 členov SR FNPŠ zúčastnených na hlasovaní, hlasovalo 10 členov formou „som za návrh 
uznesenia“ bez výhrad a pripomienok. 
 

mailto:fabian@fnps.sk
mailto:fabian@fnps.sk
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Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ predkladaný návrh 
uznesenia je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov SR FNPŠ. 
Na základe uvedeného uznesenie v predmetnej veci hlasovaním „per rollam“ bolo prijaté. 
 
Uznesenie prijaté hlasovaním „per rollam“ č. 3/2022:  
„Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh usmernenia k vyúčtovaniu finančného príspevku v rámci 
výzvy č. 2020/001 (Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry)." 
 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA „PER ROLLAM“ č. 4/2022 
 
Členovia SR FNPŠ svoje stanoviská zasielali na adresu fabian@fnps.sk v termíne od 20. januára 2022  
do 25. januára 2022 (utorok) do 23:59 hod. formou:  
 
Som za návrh uznesenia alebo som proti návrhu uznesenia alebo zdržujem sa hlasovania vo veci návrhu 

uznesenia. 
 
Hlasovania „per rollam“ SR FNPŠ č. 4/2022 sa zúčastnilo 10 členov SR FNPŠ. Jeden člen SR FNPŠ hlasoval 
po termíne. Podľa článku 5 ods. 1 smernice možno konštatovať, že hlasovanie „per rollam“ SR FNPŠ bolo platné.  
 
Z celkového počtu 10 členov SR FNPŠ zúčastnených na hlasovaní, hlasovalo 10 členov formou „som za návrh 
uznesenia“ bez výhrad a pripomienok. 
 
Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ predkladaný návrh 
uznesenia je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov SR FNPŠ. 
Na základe uvedeného uznesenie v predmetnej veci hlasovaním „per rollam“ bolo prijaté. 
 
Uznesenie prijaté hlasovaním „per rollam“ č. 4/2022:  
„Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie záverečný výrok SIEA ako vykonávateľa výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory č. 2021/003 - profesionálne športové kluby a odpoveď 
SIEA na žiadosť kancelárie FNPŠ zo dňa 03.01.2022 a na základe dodatočne predložených podkladov k žiadosti 
č. 22 podľa § 20a zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov rozhodla 
o poskytnutí mimoriadnej podpory pre žiadateľa Telovýchovná jednota Slávia Svidník v celkovej výške 60.840,00 
EUR.“ 
 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA „PER ROLLAM“ č. 5/2022 
 
Členovia SR FNPŠ svoje stanoviská zasielali na adresu fabian@fnps.sk v termíne od 21. januára 2022  
do 27. januára 2022 (štvrtok) do 23:59 hod. formou:  
 
Som za návrh uznesenia č. 1 alebo som proti návrhu uznesenia č. 1 alebo zdržujem sa hlasovania vo veci 

návrhu uznesenia č. 1. 
 
Hlasovania „per rollam“ č. 5/2022 sa zúčastnilo 10 členov SR FNPŠ. Jeden člen SR FNPŠ sa nezúčastnil 
hlasovania. Podľa článku 5 ods. 1 smernice možno konštatovať, že hlasovanie „per rollam“ bolo platné.  
 
Z celkového počtu 10 členov SR FNPŠ zúčastnených na hlasovaní, hlasovalo 9 členov formou „som za návrh 
uznesenia č. 1“ bez výhrad a pripomienok a 1 člen hlasoval formou „som proti návrhu uznesenia č. 1“ (Križan). 
 
Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ predkladaný návrh 
uznesenia je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov SR FNPŠ. 
Na základe uvedeného uznesenie č. 1 hlasovaním „per rollam“ bolo prijaté.  
 
Uznesenie č. 1 prijaté hlasovaním „per rollam“ č. 5/2022:  

mailto:fabian@fnps.sk
mailto:fabian@fnps.sk


 17 

„Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie záverečný výrok SIEA ako vykonávateľa výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory č. 2021/003 - profesionálne športové kluby 
a na základe dodatočne predložených podkladov k žiadosti č. 36 podľa § 20a zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde 
na podporu športu v znení neskorších predpisov rozhodla o poskytnutí mimoriadnej podpory pre žiadateľa MFK 
Skalica, a.s. v celkovej výške 129.000,00 EUR.“ 

a 
 
Som za návrh uznesenia č. 2 alebo som proti návrhu uznesenia č. 2 alebo zdržujem sa hlasovania vo veci 

návrhu uznesenia č. 2. 
 
Hlasovania „per rollam“ č. 5/2022 sa zúčastnilo 10 členov SR FNPŠ. Jeden člen SR FNPŠ sa nezúčastnil 
hlasovania. Podľa článku 5 ods. 1 smernice možno konštatovať, že hlasovanie „per rollam“ bolo platné.  
 
Z celkového počtu 10 členov SR FNPŠ zúčastnených na hlasovaní, hlasovalo 10 členov formou „som proti návrhu 
uznesenia č. 2“ (Križan, Rybánsky, Asványi, Berdisová, Dráb, Krnáč, Tréger, Greguška, Varmus, Šaradín). 
 
Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ predkladaný návrh 
uznesenia je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov SR FNPŠ. 
Na základe uvedeného uznesenie č. 2 hlasovaním „per rollam“ nebolo prijaté.  
 
Uznesenie č. 2 neprijaté hlasovaním „per rollam“ č. 5/2022:  
„Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie záverečný výrok SIEA ako vykonávateľa výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory č. 2021/003 - profesionálne športové kluby 
a na základe dodatočne predložených podkladov k žiadosti č. 67 podľa § 20a zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde 
na podporu športu v znení neskorších predpisov rozhodla o poskytnutí mimoriadnej podpory pre žiadateľa 
FC Nitra, a.s. v celkovej výške 200.000,00 EUR.“ 
 
 
Podľa článku 2 ods. 5 smernice predkladateľ výsledok hlasovania „per rollam“ písomne zaznamenal do osobitného 
„Zápisu o hlasovaní per rollam“. Hlasovania „per rollam“ a jeho výsledok sa v písomnej forme a elektronickej forme 
uchováva v archíve FNPŠ. 
 
O slovo požiadal podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky, ktorý sa krátko vyjadril k hlasovaniu „per rollam“ 
SR FNPŠ č. 4/2022. Na uvedené reagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a poskytol vyjadrenie 
k predmetnému hlasovaniu. 
 
Členovia SR FNPŠ viedli diskusiu aj vo vzťahu k ukončenému hlasovania „per rollam“ SR FNPŠ č. 5/2022 zo dňa 
21.01.2022 a prijatých uzneseniach. 
 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan v rámci tohto bodu programu ďalej informoval prítomných členov SR FNPŠ 
o skutočnostiach, ktoré sa udiali od posledného zasadnutia, pričom spomenul najmä doručenie vzdania sa funkcie 
členky SR FNPŠ p. Márii Berdisovej (zástupkyňa Slovenského futbalového zväzu) ku dňu 31.01.2022, ktorej 
v mene svojom a Fondu na podporu športu veľmi pekne poďakoval za dlhoročnú spoluprácu a zaželal jej veľa 
úspechov. Zároveň privítal vedúceho legislatívno-právneho oddelenia Slovenského futbalového zväzu p. Lukáša 
Piteka, ktorý bol prítomný na zasadnutí, a ktorý bol výkonným výborom Slovenského futbalového zväzu dňa 
19.01.2022 schválený ako zástupca na uvoľnenú pozíciu člena SR FNPŠ. Aktuálne čaká na vymenovanie vládou 
SR, aby sa naplno zhostil svojej novej úlohy.  
 
Vedúci legislatívno-právneho oddelenia Slovenského futbalového zväzu p. Lukáš Pitek poďakoval za privítanie 
a uviedol, že sa teší na spoluprácu ako jeden člen SR FNPŠ z jedenástich rovných členov.  
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR 
FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
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Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 6/1/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania 
„per rollam“ v čase medzi riadnymi zasadnutiami. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu predsedu SR FNPŠ o činnosti 
Fondu na podporu športu od posledného zasadnutia. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
7. RÔZNE 
 
Bod programu krátko uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a informoval členov SR FNPŠ o najbližších 
úlohách Fondu na podporu športu. 
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb a požiadal o poskytnutie informácie, či je možné finančné 
prostriedky pridelené žiadateľom v rámci výzvy č. 2020/001, ktoré z rôznych dôvodov príspevok nepoužijú, 
poskytnúť žiadateľom, ktorým nebol poskytnutý príspevok z dôvodu vyčerpania alokácie. Na uvedené krátko 
reagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan, že z procesného hľadiska nie je možné takto postupovať. 
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška, ktorý sa informoval o stave vyhotovenia zápisnice z 27. 
zasadnutia SR FNPŠ konaného dňa 06.12.2021, keďže ešte nebola zverejnená na webovom sídle FNPŠ 
a o predpokladanom termíne najbližšieho zasadnutia SR FNPŠ. Na stav zápisnice SR FNPŠ z 06.12.2021 
reagovala generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková, ktorá uviedla, že overovatelia zápisnice ju už 
majú k dispozícii a v najbližších dňoch prebehne jej verifikácia a následne jej zverejnenie na webovom sídle FNPŠ.  
 
Po diskusii sa členovia SR FNPŠ zhodli na najbližšom termíne zasadnutia SR FNPŠ, ktorý bol predbežne 
stanovený na termín 28.02.2022. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 7/1/2022 

 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie diskusné príspevky členov SR FNPŠ. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
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Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

Na záver zasadnutia sa predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan poďakoval prítomným členom SR FNPŠ 

a prísediacim za konštruktívny a bezproblémový priebeh zasadnutia SR FNPŠ, a zaželal všetkým pekný 

zvyšok dňa.  

 

 

 

Ladislav Križan         Renata Munková 
    predseda správnej rady FNPŠ    generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ  

a overovateľka zápisnice 

 

 

 

Michal Fabian 
      zapisovateľ, právnik FNPŠ 
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Uznesenia prijaté na zasadnutí Správnej rady Fondu na podporu športu dňa 31. januára 2022:  

 

Uznesenie č. 1/1/2022 SR FNPŠ: 

Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 2/1/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o možnej alternatíve programu mimoriadnej 

podpory pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych prevádzok vzhľadom na návrh schémy zaslaný fondom 

na pripomienkovanie Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky (PMÚ SR) dňa 18.01.2022 a poveruje 

predsedu SR FNPŠ a podpredsedu SR FNPŠ v spolupráci s kanceláriou FNPŠ finalizáciou procesu vrátane 

zverejnenia finálnej verzie v Obchodnom vestníku. 

T: ihneď 

Z: Ladislav Križan, Jaroslav Rybánsky, Renata Munková 

 
Uznesenie č. 3/1/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od predsedu správnej rady, generálnej 

riaditeľky kancelárie FNPŠ a predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ o aktuálnom stave výzvy 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

športovej infraštruktúry“ č. 2021/004. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje spôsob deľby práce medzi kanceláriou FNPŠ a členmi 

odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ vrátane ich odmeňovania v rámci programu “Výstavba, rekonštrukcia a 

modernizácia športovej infraštruktúry” č. 2021/004. 

3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie predloženie žiadosti o predĺženie lehoty na podávanie 

žiadostí zo strany žiadateľov a rozhodla nepredĺžiť lehotu na podávanie žiadostí v rámci programu „Výstavba, 

rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 4/1/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o prijatí uznesenia vlády SR č. 751/2021 

zo dňa 08.12.2021 k dobudovaniu Košickej futbalovej arény.  

2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie od predsedu SR FNPŠ a predsedu odbornej 

komisie „Športová infraštruktúra“. 

T: ihneď  

Z: Ladislav Križan, Gábor Asványi 
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Uznesenie č. 5/1/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ 

o aktuálnom stave výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 

rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 a priebehu konkrétnych projektov. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu kancelárie FNPŠ o stave žiadosti č. 169 

(Mesto Michalovce), žiadosti č. 113 (Mesto Nitra), žiadosti č. 24 (Mesto Levoča) a žiadosti č. 117 (Obec Iža) 

a rozhodla neuzatvoriť zmluvu o príspevku na projekt podpory športu so žiadateľom z dôvodu nesplnenia 

podmienky podľa bodu 5 a 6 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 

rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001. 

3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu kancelárie FNPŠ o stave žiadosti č. 35 

(Mestská časť Bratislava – Rača) a rozhodla o úprave výšky príspevku na projekt podpory športu podľa bodu 5 a 6 

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 vzhľadom na výsledok ukončeného verejného obstarávania. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 6/1/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania „per rollam“ v čase 

medzi riadnymi zasadnutiami. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu predsedu SR FNPŠ o činnosti Fondu 

na podporu športu od posledného zasadnutia. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 7/1/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie diskusné príspevky členov SR FNPŠ. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 


