
Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-4/2021 
 

ZÁPISNICA 
 
 

z 20. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu 
 

Miesto konania: Videokonferencia 
 
 
Dátum a čas konania: 1. 4. 2021, od 8:00 do 11:50  
 
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. Jozef Turčány, člen SR FNPŠ 
5. Miroslav Dráb, člen SR FNPŠ 
6. Ivan Greguška, člen SR FNPŠ 
7. Ľudovít Jurinyi, člen SR FNPŠ 
8. Gábor Asványi, člen SR FNPŠ 
9. Anton Danko, člen SR FNPŠ 
10. Dušan Šaradín, člen SR FNPŠ 
11. Jozef Krnáč, člen SR FNPŠ 
 
Členovia DR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
Jaromír Šmátrala, predseda DR FNPŠ 
 
 
Pracovníci FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
1. Renata Munková, generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ 
2. Michal Fabian, právnik FNPŠ 
3. Matúš Štulajter, externý právny poradca FNPŠ 
4. Silvia Ondrejčáková, koordinátorka procesov FNPŠ 
 
Prizvaní hostia na zasadnutí: 
 
1. Daniel Jendrichovský, člen odbornej komisie FNPŠ - Profesionálny šport 
2. Marek Rojko, člen odbornej komisie FNPŠ - Profesionálny šport 
 
 
ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA 
 
 
1. OTVORENIE A SCHVÁLENIE PROGRAMU SPRÁVNEJ RADY 
 
Zasadnutie správnej rady FNPŠ (ďalej len „SR FNPŠ“) prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu ZOOM 
otvoril predseda SR FNPŠ Ladislav Križan, ktorý privítal prítomných členov správnej rady FNPŠ a skonštatoval, že 
SR FNPŠ je uznášaniaschopná. Vypracovaním zápisnice zo zasadania bol poverený Matúš Štulajter, overením 
zápisnice predseda SR FNPŠ Ladislav Križan, koordinátorka procesov FNPŠ Silvia Ondrejčáková a generálna 
riaditeľka kancelárie FNPŠ Renata Munková. 



Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan odprezentoval v úvode navrhovaný program zasadnutia, ktorý bol zaslaný 
všetkým členom SR FNPŠ. Člen SR FNPŠ Gábor Asványi požiadal prítomných členov o doplnenie návrhu 
programu a predložil návrh na doplnenie programu zasadnutia o bod s názvom Projekt SOŠV “Šport 2030 - 
stratégia športu na Slovensku na roky 2020-2030” a prípadná spolupráca FNPŠ na projekte. Následne DR FNPŠ 
Jaromír Šmátrala navrhol členom SR FNPŠ presunúť bod 4 navrhovaného programu na úvod zasadnutia a svoj 
návrh krátko zdôvodnil. 
  
 
Po diskusii členovia SR FNPŠ hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/4/2021 
 
Správna rada FNPŠ schvaľuje nasledovný program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov  
2. Odmena pre členku SR FNPŠ Máriu Berdisovú vzhľadom na ukončenie výzvy č.2021/001  
3. Informácie od predsedu SR FNPŠ od posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 12. 3. 2021  
4. Schvaľovanie rozhodnutia o poskytnutí príspevku na projekt vzhľadom na výzvu na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne  športové kluby (č. 2021/001) - riadne 
a včas cez elektronickú schránku SIEA doručená žiadosť SPORTAcademy Hlohovec, ktorá bola 
predložená FNPŠ zo strany SIEA dodatočne až dňa 25. 3. 2021  

5. Návrh programu štátnej pomoci na podporu podnikov - profesionálnych športových klubov pre rok 
2021 v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - prerokovanie reflexie členov komisie 
“Profesionálny šport” z ich 3 zasadnutí od jej vzniku  

6. Výzva na poskytnutie mimoriadnej pomoci č. 2021/002 - amatérske kluby a organizácie - aktuálny stav 
po vyhlásení výzvy a spustení online systému na podávanie žiadostí dňa 30. 3. 2021 

7. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001  
a. aktuálny stav po uplynutí termínu na predkladanie žiadostí cez online systém dňa 31. 3. 2021 
b. zmena názvu vecne príslušnej odbornej komisie z komisie “Infraštruktúra” na komisiu “Športová 

infraštruktúra” 
c. Doplnenie členov komisie voľbou novonavrhovaných členov a zmluvné vzťahy členov komisie 

s FNPŠ 
d. Systém práce  

8. Návrh schémy štátnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru  
v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - prerokovanie reflexie dotknutých aktérov  

9. Návrh schémy minimálnej pomoci na podporu podnikov organizujúcich športové podujatia  
v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - prerokovanie reflexie dotknutých aktérov  

10. Projekt SOŠV “Šport 2030 - stratégia športu na Slovensku na roky 2020-2030” a prípadná spolupráca 
FNPŠ na projekte 

11. Rôzne 
 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 



2. ODMENA PRE ČLENKU SR FNPŠ MÁRIU BERDISOVÚ VZHĽADOM NA UKONČENIE VÝZVY Č. 2021/001 
 
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan akcentoval mimoriadne pracovné úsilie a pridanú hodnotu členky SR FNPŠ 
Márie Berdisovej v súvislosti s prípravou a sprocesovaním výziev FNPŠ. Na základe uvedeného predseda 
predniesol do pléna návrh mimoriadnej odmeny pre členku SR FNPŠ za prípravu materiálov a finálneho návrhu 
výziev vyhlásených FNPŠ, ktorú zabezpečovala nad rámec svojich povinností v zmysle zákona č. 310/2019. 
V závere objasnil odovzdanie ekonomickej agendy z NŠC na FNPŠ a stav výročnej správy za rok 2020. 
 
Predseda FNPŠ odovzdal slovo predsedovi DR FNPŠ Jaromírovi Šmatrálovi, ktorý informoval o stanovisku 
dozornej rady FNPŠ o hore uvedenej mimoriadnej odmene. Následne predniesol na zasadnutí návrh vypracovania 
právnej analýzy vo veci mimoriadnej odmeny pre člena SR FNPS, ktorú by pre členov SR FNPŠ zabezpečila 
kancelária FNPŠ. 
 
K predmetnému bodu sa vyjadrili aj ostatní členovia SR FNPŠ, ktorí vyslovili podporu so zabezpečením 
mimoriadnej odmeny pre členku SR FNPŠ za výnimočné pracovné úsilie a pridanú hodnotu členky SR FNPŠ.  
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 2/4/2021 
 
1.  Správna rada Fondu na podporu športu vyjadruje súhlas s vecným obsahom návrhu predsedom FNPŠ 
na odmena pre členku SR FNPŠ Máriu Berdisovú vzhľadom na ukončenie výzvy č. 2021/001. 
 
2. Správna rada FNPŠ navrhne spôsob riešenia odmenenia M. Berdisovej za mimoriadne pracovné úsilie a 
berie na vedomie stanovisko Dozornej rady FNPŠ k návrhu.  
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 10 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 1 (Berdisová) 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3. INFORMÁCIE OD PREDSEDU SR FNPŠ OD POSLEDNÉHO ZASADNUTIA SR FNPŠ DŇA 12. 3. 2021 
 
Predseda FNPS oboznámil členov o stave prírpavy výročnej správy a ekonomickej agendy za rok 2020. Následne 
oboznámil členov SR FNPŠ o vyhlásení a priebežnom stave výzvy na poskytovanie mimoriadnej pomoci č. 
2021/002 v Slovenskej republike prostredníctvom fondu (ďalej len „výzva“) je poskytnutie finančného príspevku na 
zmiernenie negatívnych dopadov prijatých opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19 na hospodárenie 
amatérskych športových organizácií. Poďakoval členovi SR FNPŠ Ľudovítovi Jurinyimu za súčinnosť pri kreovaní 
a vedení odbornej komisie v rámci výzvy č. 2021/001 na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory 
pre profesionálne kluby. V závere oboznámil členov o stave a výsledku stretnutia so prezidentom SOŠV, ktoré sa 
uskutočnilo v čase medzi zasadnutiami SR FNPŠ. Po následnej diskusii členov SR FNPŠ predseda SR FNPŠ 
Ladislav Križan navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 3/4/2021 



 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie predsedu SR FNPŠ od posledného 
zasadnutia SR FNPŠ dňa 12. 3. 2021. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  
 
 
4. SCHVAĽOVANIE ROZHODNUTIA O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU NA PROJEKT VZHĽADOM NA VÝZVU NA 
PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY PRE PROFESIONÁLNE  ŠPRTOVÉ 
KLUBY (Č. 2021/001) - RIADNE A VČAS CEZ ELEKTRONICKÚ SCHRÁNKU SIEA DORUČENÁ ŽIADOSŤ 
SPORT ACADMY HLOHOVEC, KTORÁ BOLA PREDLOŽENÁ FNPŠ ZO STRANY SIEA DODATOČNE AŽ DŇA 
25. 3. 2021 
 
Predseda SR FNPŠ oboznámil s vzhľadom na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory 
pre profesionálne športové kluby (č. 2021/001) a doručení žiadosti SPORTAcademy Hlohovec. Žiadosť bola 
predložená FNPŠ zo strany SIEA až dodatočne dňa 25.3.2021. SR FNPŠ sa však stotožnila so záverečným 
výrokom SIEA ako vykonávateľa výzvy a v zmysle § 15 a zároveň § 20a zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na 
podporu športu v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZoFNPŠ”) a rozhodla o pridelení príspevku žiadateľovi vo 
výške 33 546,29 eur. 
  
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 4/4/2021 
 
1. Správna rada FNPŠ vzala na vedomie ospravedlnenie SIEA voči žiadateľovi a prerokovala podklady 
predložené SIEA.  
 
2. Správna rada FNPŠ sa stotožnila so záverečným výrokom SIEA ako vykonávateľa výzvy a v zmysle § 15 
a zároveň § 20a zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov  
(ďalej len “ZoFNPŠ”) rozhodla o pridelení príspevku žiadateľovi vo výške 33 546,29 eur.  
 
 
3. Správna rada FNPŠ poveruje predsedu SR FNPŠ, aby podpísal menom FNPŠ príslušné rozhodnutie 
podľa § 15 odsek 4 ZoFNPŠ a kanceláriu FNPŠ, aby sprocesovala doručenie rozhodnutia žiadateľovi a 
poukázanie finančných prostriedkov z účtu FNPŠ na bankový účet žiadateľa ním uvedený v žiadosti 
doručenej SIEA/ FNPŠ. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 



Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
5. NÁVRH PROGRAMU ŠTÁTNEJ POMOCI NA PODPORU PODNIKOV - PROFESIONÁLNYCH ŠPORTOVÝCH 
KLUBOV PRE ROK 2021 V SÚVISLOSTI S VYPUKNUTÍM OCHORENIA COVID-19 - PREROKOVANIE 
REFLEXIE ČLENOV KOMISIE “PROFESIONÁLNY ŠPORT” Z ICH 3 ZASADNUTÍ OD JEJ VZNIKU  
 
Bod programu otvoril predseda SR FNPS a následne odovzdal slovo členovi SR FNPS Ľudovítovi Jurinyimu. Ten 
ako predseda odbornej komisie “Profesionálny šport” v krátkosti oboznámil prítomných členov o návrhu programu 
štátnej pomoci na podporu podnikov - profesionálnych športových klubov pre rok 2021 v súvislosti s vypuknutím 
ochorenia COVID-19. Informoval o prerokovaní reflexii členov komisie “Profesionálny šport” z ich troch zasadnutí 
od vzniku odbornej komisie. Následne slovo odovzdal členovi odbornej komisie “Profesionálny šport” p. Danielovi 
Jednrichovskému, ktorý prehľadne zhrnul pripomienky k jednotlivým návrhom schém štátnej pomoci na podporu 
podnikov - profesionálnych športových klubov pre rok 2021. O slovo sa prihlásil aj ďalší člen odbornej komisie 
“Profesionálny šport” p. Marek Rojko, ktorý v krátkosti doplnil prezentáciu p. Jendrichovského. V závere člen 
odbornej komisie p. Jedrichovský uviedol, že vzhľadom na aktuálnu situáciu by bolo vhodné vyvíjať zvýšenú 
iniciatívu o navýšení disponibilných finančných prostriedkov fondu smerom k príslušným verejným autoritám 
(MŠVVaŠ SR, MF SR), aby poskytnutá výška finančných prostriedkov pre jednotlivé subjekty pokrývala minimálne 
60% personálnych nákladov. 
 
K bodu programu sa vyjadrili jednotliví členovia SR FNPŠ a podporili prednesené vyjadrenia členov odbornej 
komisie “Profesionálny šport” v predmetnej veci. Člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi navrhol v tomto prípade vytvoriť 
vhodnú mediálnu stratégiu. Členka SR FNPŠ p. Mária Berdisová navrhla alokáciu vyššieho množstva finančných 
prostriedkov na základe čoho môže byť vyhlásených viac výziev ako jedna. Zároveň to navrhla uviesť na väčší 
počet mesiacov, a to 2 až 3 mesiace, ak nie až 4 mesiace, keďže uvedené procesy sú spojené s vyššou mierou 
administratívy. Na záver predseda SR FNPŠ poznamenal, že z predmetnej “profi” výzvy ostalo nevyčerpaných 2,5 
mil. EUR a FNPŠ má možnosť v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ SR finančné prostriedky použiť alebo do 31.5.2021 
vrátiť. 
 
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ predseda SR FNPŠ Ladislav Križan navrhol hlasovať o predmetnom bode 
programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 5/4/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie pripomienky komisie “Profesionálny šport” k 
návrhu programu štátnej pomoci na podporu podnikov - profesionálnych športových klubov pre rok 2021. 
SR FNPŠ žiada členov komisie “Profesionálny šport” o jeho ďalšiu precizáciu, a to v úzkej spolupráci s 
MŠVVaŠ SR vzhľadom na zmluvu medzi MŠVVaŠ SR a FNPŠ a najmä aktuálne dostupné zdroje FNPŠ. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 



Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
6. VÝZVA NA POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ POMOCI Č. 2021/002 - AMATÉRSKE KLUBY A ORGANIZÁCIE 
- AKTUÁLNY STAV PO VYHLÁSENÍ VÝZVY A SPUSTENÍ ONLINE SYSTÉMU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ DŇA 
30. 3. 2021 
 
Predseda SR FNPŠ uviedol bod programu a odovzdal slovo generálnej riaditeľke kancelárie FNPŠ (ďalej len "GRK 
FNPŠ"), ktorá členov SR FNPŠ v krátkosti odprezentovala základné technické informácie o spustení online 
systému fnps.egrant.sk na podávanie žiadostí a aktuálnom stave po vyhlásení výzvy na poskytnutie mimoriadnej 
pomoci č. 2021/002 pre amatérske kluby a športové organizácie. Na záver GRK FNPŠ oboznámila členov SR 
FNPŠ s dôležitým časovým údajom na predkladanie žiadostí v zmysle tejto výzvy, ktorým je dátum od 30.03. až 
do 15.04.2021.  
 
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. 6/4/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie Správu predsedu SR FNPS a GRK FNPS o 
poskytnutí mimoriadnej pomoci č. 2021/002 - amatérske kluby a organizácie - aktuálny stav po vyhlásení 
výzvy a spustení online systému na podávanie žiadostí́ dňa 30. 3. 2021. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
7. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU V RÁMCI PROGRAMU 
„VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY“ ČÍSLO: 2020/001 A. 
AKTUÁLNY STAV PO UPLYNUTÍ TERMÍNU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ CEZ ONLINE SYSTÉM DŇA 
31.3.2021 B. ZMENA NÁZVU VECNE PRÍSLUŠNEJ ODBORNEJ KOMISIE Z KOMISIE “INFRAŠTRUKTÚRA” 
NA KOMISIU “ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA” C. DOPLNENIE ČLENOV KOMISIE VOĽBOU 
NOVONAVRHOVANÝCH ČLENOV A ZMLUVNÉ VZŤAHY ČLENOV KOMISIE S FNPŠ D. SYSTÉM PRÁCE  
 
Kancelária FNPŠ pripravila pre členov SR FNPŠ na zasadnutie report so všetkými registrovanými žiadosťami  
z portálu fnps.egrant.sk, prostredníctvom ktorého mohli žiadatelia predkladať svoje žiadosti. GRK FNPŠ 
informovala všetkých prítomných o ďalších krokoch súvisiacich s procesom formálnej kontroly a procesom 
hodnotenia žiadostí. Následne sa o slovo prihlásil člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi, ktorý otvoril tému doplnenia 
členov odbornej komisie “Infraštruktúra” ako jej predseda voľbou novonavrhnutých členov a zmluvných vzťahov 
členov komisie s FNPŠ. Zároveň predostrel problematiku prípadného konfliktu záujmov pri jednotlivých žiadostiach 
v prípade výzvy č. 2020/001 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu “Výstavba, 



rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry”. Na uvedené zareagovali členovia SR FNPŠ, ktorí sa vyjadrili 
k doplneniu nových členov odbornej komisie ako aj riešenie potenciálneho konfliktu záujmov nielen v prípade členov 
SR FNPŠ ale aj členov odborných komisií. 
 
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan spolu s členom SR FNPŠ a predsedom odbornej komisie “Infraštruktúra” 
Gáborom Asványim predstavili mená spoločne navrhnutých nových členov komisie, ktorí doplnia súčasné zloženie. 
K predloženým návrhom na nových členov odbornej komisie pridali návrh na zmenu jej názvu z “Infraštruktúra" na 
“Športová infraštruktúra" ktorí vecne zdôvodnili. Prebehla diskusia, kde členovia prerokovali hmotnoprávne a 
procedurálne aspekty prijímania navrhnutých kandidátov. 
 
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. 7/4/2021 
 

1.     Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie Správu Kancelárie FNPS k aktuálnemu 
stavu po uplynutí termínu na predkladanie žiadostí cez online systém dňa 31. 3. 2021. 
 
2.     Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje zmenu názvu vecne príslušnej odbornej komisie z  
“Infraštruktúra” na  “Športová infraštruktúra“.  
 
3.     Správna rada Fondu na podporu športu SR FNPŠ vymenúva za členov odbornej komisie “Športová 
infraštruktúra” nasledovné fyzické osoby v abecednom poradí: Alexander Gejmovský, Milan Hagovský, 
Miroslav Chmelár, Marcel Krajčo, Michal Kraus, Lukáš Lukáč. 
 
4.     Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie systém práce predložený GRK FNPŠ v 
rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 1 (Turčány) 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
8. NÁVRH SCHÉMY ŠTÁTNEJ POMOCI NA PODPORU PODNIKOV PREVÁDZKUJÚCICH ŠPORTOVÚ 
INFRAŠTRUKTÚRU V SÚVISLOSTI S VYPUKNUTÍM OCHORENIA COVID-19 - PREROKOVANIE REFLEXIE 
DOTKNUTÝCH AKTÉROV 
 
Predseda FNPŠ uviedol bod programu a poznamenal, že členovia SR FNPŠ dostali k dispozícii návrh schémy 
štátnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia 
COVID-19 a bude pozitívne vnímať akúkoľvek spätnú väzbu zo strany členov SR FNPŠ. Cieľom tejto výzvy je, aby 
FNPŠ pomohol tým, ktorí akokoľvek vypadávajú z akejkoľvek inej schémy štátnej pomoci, čo deklaroval najmä na 
príklade správy a prevádzky zimných štadiónov, ktoré sú predovšetkým prevádzkované zo strany samospráv. 
Predseda SR FNPŠ informoval prítomných členov, že v predmetnej veci absolvoval aj rokovania so štátnou 



tajomníčkou ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky s cieľom koordinácie aktivít. K predmetnú bodu 
sa vyjadrili aj jednotliví členovia SR FNPŠ.  
 
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. 8/4/2021 
 

1.     Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie návrh schémy štátnej pomoci na podporu 
podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19  a po 
prerokovaní pokračuje online v ďalšej precizácii textu vzhľadom na obmedzené disponibilné zdroje fondu. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
9. NÁVRH SCHÉMY MINIMÁLNEJ POMOCI NA PODPORU PODNIKOV ORGANIZUJÚCICH ŠPORTOVÉ 
PODUJATIA V SÚVISLOSTI S VYPUKNUTÍM OCHORENIA COVID-19 - PREROKOVANIE REFLEXIE 
DOTKNUTÝCH AKTÉROV  
 
Predseda FNPŠ uviedol bod programu a poznamenal, že ide o obdobnú tému ako bola uvedená v 
predchádzajúcom bode programu, a to schéma pomoci na podporu podnikov, ktoré organizujú športové podujatia 
s veľkým počtom účastníkov označované tiež ako “masové” športové podujatia, akým je napríklad Medzinárodný 
maratón mieru v Košiciach. Členov SR FNPŠ informoval o absolvovaní rokovaní s predstaviteľmi spomínaného 
podujatia, pričom snahou je pomôcť nielen ekonomicky najsilnejším podujatiam, ale čo najviac predstaviteľom 
celého ekosystému a zabezpečiť pokrytie najmä zmarených nákladov na prípravu týchto podujatí v roku 2020. 
Následne otvoril diskusiu k uvedenému bodu programu, kde sa k bodu vyjadrila členka SR FNPŠ p. Berdisová a 
uviedla, že návrhy predkladané zo strany organizátorov takýchto podujatí vníma pozitívne, a preto by schému na 
zasadnutí prerokovala a v najbližšom období by sa pripravilo finálne znenie návrhu schémy. 
 
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. 9/4/2021 
 

1.     Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie návrh schémy minimálnej pomoci na 
podporu podnikov organizujúcich športové podujatia v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 a po 
prerokovaní pokračuje online v ďalšej precizácii textu vzhľadom na obmedzené disponibilné zdroje fondu. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 



Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
10. PROJEKT SOŠV “ŠPORT 2030 - STRATÉGIA ŠPORTU NA SLOVENSKU NA ROKY 2020-2030” A 
PRÍPADNÁ SPOLUPRÁCA FNPŠ NA PROJEKTE 
 
Predseda FNPŠ krátko uviedol doplnený bod programu na zasadnutí. V novembri 2020 Slovenský olympijský a 
športový výbor (ďalej len “SOŠV”) spustil projekt, ktorý sa týka tvorby stratégie športu na Slovensku na najbližších 
10 rokov. FNPŠ v tomto prípade schválil uznesenie, kde vyzval Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (ďalej len “MŠVVaŠ") a SOŠV, aby v danom prípade takýto projekt vypracovali. Predseda SR 
FNPŠ spolu s podpredsedom SR FNPŠ a členom SR FNPŠ p. Gáborom Asványim sa zúčastnili online stretnutia 
so zástupcami poradenskej spoločnosti PWC Slovensko, ktorá spolu s SOŠV tento projekt vypracúva, kde sa 
oboznámili s týmto projektom. Následne odovzdal slovo členovi SR FNPŠ p. Gáborovi Asványimu, ktorý v úvode 
požiadal členov SR FNPŠ, aby zvážili užšiu spoluprácu na tvorbe stratégie športu 2020-30 a doplnil, že pre SOŠV 
je rovnako dôležité, aby na tomto projekte participovalo aj MŠVVŠ. Spolupráca medzi SOŠV a FNPŠ by spočívala 
v úzkej súčinnosti počas celého projektu. Následne predseda SR FNPŠ deklaroval, že ak by bol záujem zo strany 
SR FNPŠ na projekte participovať, bude po finalizácii projektu vec predmetom ďalšieho rokovania na zasadnutí 
SR FNPŠ. V závere predseda SR FNPŠ otvoril k tomuto bodu programu diskusiu. 
 
K bodu programu sa vyjadril podpredseda SR FNPŠ a uviedol, že to považuje za významný strategický materiál 
na najbližších 10 rokov, ktorý by mohol odrážať smerovanie športu na Slovensku. Vyslovil presvedčenie, že po 
naštudovaní materiálov prebehne o tom rozsiahlejšia diskusia na nasledujúcich zasadnutiach SR FNPŠ. 
 
 
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. 10/4/2021 
 

1.     Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie aktuálny stav projektu SOŠV „Šport 2030 - 
stratégia rozvoja športu na Slovensku na roky 2020-2030 vrátane doteraz jej členom sprístupnených 
výstupov a zorganizuje pracovné stretnutie s predstaviteľmi SOŠV a PWC k téme dňa 7. 4. 2021. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 



 
11. RÔZNE 
 
Termín najbližšieho zasadnutia SR FNPŠ bol stanovený na 16. 4. 2021 
 
 
 
 

Matúš Štulajter, v.r. 
 
zapisovateľ, externý právny poradca FNPŠ 
 
 
 

Ladislav Križan, v.r. 
 
predseda správnej rady FNPŠ a overovateľ zápisnice 
 

 
Renata Munková, v.r. 

generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ a overovateľ zápisnice 
 
 

Silvia Ondrejčáková, v.r. 
 
koordinátor procesov FNPŠ a overovateľ zápisnice 
 
 
 


