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Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-6/2021 
 

ZÁPISNICA 
 
 

z 22. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu 
 

Miesto konania: Videokonferencia 
 
 
Dátum a čas konania: 28. 05. 2021, od 8:00 do12:30  
 
 
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. Jozef Krnáč, člen SR FNPŠ 
 
Členovia SR FNPŠ neprítomní na zasadnutí: 
 

- 
 
Členovia DR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 

Jaromír Šmátrala, predseda 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: 
 
1. Marián Miškanin, hlavný kontrolór hl. mesta Bratislava 
2. Boris Miškovič, člen Správnej rady mimovládnej organizácie IstroAnalytica 
 
 
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 (čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ). Vypracovaním zápisnice zo 
zasadania bol poverený právnik FNPŠ Michal Fabian, overením zápisnice predseda SR FNPŠ Ladislav Križan, 
generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ Renata Munková a koordinátorka procesov FNPŠ Silvia Ondrejčáková. 
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V úvode generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková informovala predsedu SR FNPŠ a členov SR 
FNPŠ, že podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky sa pripojí k zasadnutiu SR FNPŠ neskôr, v priebehu bodu 
č. 2 programu. 
 
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan následne odprezentoval navrhovaný program zasadnutia, ktorý bol zaslaný 
na vedomie všetkým členom SR FNPŠ pred zasadnutím. 
 
Návrh programu zasadnutia SR FNPŠ:  
 

1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov 
2. Informácie od predsedu SR FNPŠ od posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 23. 4. 2021 
3. Dodatok č. 1 k zmluve 0934/2020 o poskytnutí príspevku na mimoriadnu podporu v športe uzavretej medzi 

MŠVVŠ SR a FNPŠ  
4. Výzva na poskytnutie mimoriadnej pomoci č. 2021/002 - amatérske kluby a organizácie - informácie  

od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ o aktuálnom stave formálnej kontroly  
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 formálnej kontroly 

doručených žiadostí + od predsedu odbornej komisie “Športová infraštruktúra” o aktuálnom stave 
odborného hodnotenia pridelených žiadostí  

b. rozhodnutia správnej rady o ďalšom postupe v sporných prípadoch vo veci formálnej kontroly 
doručených žiadostí na základe odporúčaní kancelárie FNPŠ a odbornej komisie “Športová 
infraštruktúra” 

6. Možnosti ďalšej spolupráce FNPŠ na projekte SOŠV a PricewaterhouseCoopers Advisory, s. r. o.  
s názvom “Slovenský šport 2030”  

7. Indikatívny harmonogram činnosti FNPŠ vrátane plánovaných termínov zasadnutí v jeho orgánov  
v 3. štvrťroku 2021  

8. Rôzne 
 
 
Po diskusii členovia SR FNPŠ hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/6/2021 
 
Správna rada FNPŠ schvaľuje nasledovný doplnený program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov 
2. Informácie od predsedu SR FNPŠ od posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 23. 4. 2021 
3. Dodatok č. 1 k zmluve 0934/2020 o poskytnutí príspevku na mimoriadnu podporu v športe uzavretej 

medzi MŠVVŠ SR a FNPŠ  
4. Výzva na poskytnutie mimoriadnej pomoci č. 2021/002 - amatérske kluby a organizácie - informácie  

od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ o aktuálnom stave formálnej kontroly  
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 formálnej kontroly 

doručených žiadostí + od predsedu odbornej komisie “Športová infraštruktúra”  
o aktuálnom stave odborného hodnotenia pridelených žiadostí  

b. rozhodnutia správnej rady o ďalšom postupe v sporných prípadoch vo veci formálnej 
kontroly doručených žiadostí na základe odporúčaní kancelárie FNPŠ a odbornej komisie 
“Športová infraštruktúra” 

6. Možnosti ďalšej spolupráce FNPŠ na projekte SOŠV a PricewaterhouseCoopers Advisory, s. r. o.  
s názvom “Slovenský šport 2030”  

7. Indikatívny harmonogram činnosti FNPŠ vrátane plánovaných termínov zasadnutí v jeho orgánov 
v 3. štvrťroku 2021  

8. Rôzne 



 3 

 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 8 
 
Za: 8 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
2. INFORMÁCIE OD PREDSEDU SR FNPŠ OD POSLEDNÉHO ZASADNUTIA SR FNPŠ DŇA 23. 4. 2021 
 
Predseda SR FNPŠ informoval prítomných členov o skutočnostiach, ktoré sa udiali od posledného zasadnutia. 
V úvode poznamenal, že prílohy k tomuto bodu programu boli členom SR FNPŠ doručené aj v rámci podkladov 
k zasadnutiu SR FNPŠ. V čase od posledného zasadnutia SR FNPŠ sa uskutočnilo pracovné stretnutie  
na Ministerstve financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) za účasti štátneho tajomníka 
ministerstva financií p. Ľuboša Jančíka., ktorého sa zúčastnili aj generálny riaditeľ sekcie športu Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky p. Peter Dedík, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky 
pre mládež a šport p. Karol Kučera a poslanec NR SR p. Richard Nemec. Stretnutie nadväzovalo na rokovania 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) 
s ministerstvom financií, ktoré sa uskutočnilo približne pred dvomi mesiacmi, na ktorom ministerstvo školstva 
tlmočilo požiadavku Fondu na podporu športu (ďalej len „fond“) o poskytnutí dodatočných zdrojov na to, aby fond 
mohol vypísať do budúcna ďalšie výzvy na poskytnutie finančných prostriedkov napríklad na zmiernenie následkov 
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na celé územie Slovenskej 
republiky. Na stretnutí bol štátny tajomník ministerstva financií do detailov informovaný o práci fondu, pričom ocenil 
promptnosť poskytnutia mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby. Zaujímal sa tiež o reálne čerpanie 
zdrojov z fondu a aké výzvy momentálne ešte prebiehajú. Predseda SR FNPŠ požiadal oficiálnym listom 
ministerstvo financií aj pre účely tvorby tohtoročného rozpočtu fondu o informáciu, v akej výške môže fond rátať 
s pridelenými finančnými prostriedkami. Následne absolvoval stretnutie s generálnou riaditeľkou sekcie 
financovania ministerstva školstva za účasti generálneho riaditeľa sekcie športu ministerstva školstva, kde rokovali 
o rozpočte fondu na roky 2022-2024. Na stretnutí okrem iného komunikoval fakty, že 2 mil. EUR, ktoré mal fond 
mať k dispozícii do 31.01. boli reálne pripísané na účet fondu až 08.12. a suma 25,7 mil. EUR, ktoré mali byť 
pripísané na bankový účet fondu koncom januára boli fondu poskytnuté až 21.04.2021. Na základe uvedeného 
doplnil, že pokiaľ fond nebude mať reálne finančné prostriedky na účte nemôže vypisovať výzvy na ich poskytnutie, 
preto by bol rád keby aj vzhľadom na situáciu došlo k urýchleniu všetkých procesov, aby fond mohol čerpať 
finančné prostriedky. Vo veci stavu pripravených schém uviedol, že tie boli odoslané na Protimonopolný úrad 
Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ“). PMÚ sa dopytovalo dôvodu inovácie schémy mimoriadnej podpory  
pre profesionálne športové kluby. Fond poskytol vysvetlenie k tejto veci v spolupráci s členkou SR FNPŠ p. Márii 
Berdisovej, za čo jej predseda SR FNPŠ Ladislav Križan na záver veľmi pekne poďakoval. Následne otvoril diskusiu 
k bodu programu.   
 
V priebehu rokovania o tomto bode programu sa k online zasadnutiu pripojil podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav 
Rybánsky, čím sa zmenilo kvórum členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí. 
 
O slovo sa v tomto bode programu prihlásil člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a otvoril tému projektu športovej 
infraštruktúry národného významu, nakoľko rozvoj športovej infraštruktúry na Slovensku patrí medzi hlavné piliere 
činnosti fondu. Predsedu SR FNPŠ sa opýtal na jej súčasný stav aj vzhľadom na spomínané stretnutia so 
zástupcami ministerstiev školstva a financií. Na uvedené predseda SR FNPŠ odpovedal, že ide o veľmi dôležitú 
tému a v krátkosti zhrnul jej doterajší stav. Člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi uviedol, že sa síce spustila analýza 
športovej infraštruktúry národného významu formou prieskumu vo vzťahu k národným športovým zväzom, avšak 
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podotkol, že by bolo vhodné sa postupne pripraviť na ďalšie kroky a zintenzívniť činnosť fondu v tejto oblasti aj 
vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu v spoločnosti, keďže fond disponuje finančnými prostriedkami na tento účel, 
ale v poslednom období boli ústrednou témou skôr projekty mimoriadnej podpory na zmiernenie dopadu COVID-
19.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan reagoval na pripomienku a predniesol členom SR FNPŠ návrh, aby SR 
FNPŠ prijala v rámci tohto bodu uznesenie a poverila odbornú komisiu „Športová infraštruktúra“ v spolupráci 
s kanceláriou fondu prípravou podkladov/téz k vypísaniu výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutí príspevku  
na projekt športovej infraštruktúry národného významu v zmysle schémy, ktorá bola doručená na PMÚ.  
 
Na uvedený návrh člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi odpovedal s tým, či by tomu nemala predchádzať najskôr 
diskusia na úrovni SR FNPŠ ohľadom podmienok prerozdeľovania finančných prostriedkov a kritériách samotnej 
výzvy týkajúcej sa športovej infraštruktúry národného významu. Zároveň sa vyjadril pozitívne k návrhu  
na vypracovanie prvotného návrhu výzvy zo strany odbornej komisie, ak sa teda na tom zhodnú členovia SR FNPŠ.  
 
Člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb uviedol, že podporuje napredovanie projektu športovej infraštruktúry národného 
významu, keďže ide o významnú tému aj pre Slovenský paralympijský výbor.     
 
O slovo požiadal podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky, ktorý sa na úvod ospravedlnil za meškanie 
a následne súhlasil s vyjadrením člena SR FNPŠ p. Gábora Asványiho, aby samotnému povereniu  
na vypracovanie prvotného návrhu výzvy odbornou komisiou predchádzala diskusia na úrovni SR FNPŠ. Rovnako 
prijal návrh zapojiť do tohto procesu aj kanceláriu FNPŠ. Následne požiadal o poskytnutie informácie k stratégii 
použitia finančných prostriedkov z rozpočtu fondu vzhľadom na navrhované a doručené schémy pomoci na PMÚ 
v prípade prevádzkovateľov športovej infraštruktúry, resp. organizátorov športových podujatí.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan odpovedal na uvedené dotazy zo strany členov SR FNPŠ a uviedol, že fond 
môže rozdeliť iba finančné prostriedky, ktoré má reálne k dispozícii. Na základe diskusie všetkých dotknutých je  
na posudenie na PMÚ návrh schémy štátnej pomoci, ktorá sa týka športovej infraštruktúry. V danom prípade by 
bolo na mieste, aby odborná komisia v spolupráci s kanceláriou FNPŠ prišla s tézami, ktoré by zohľadňovali 
prvotné kritéria. K otázke podpredsedu SR FNPŠ p. Jaroslava Rybánskeho uviedol, že do zasadnutia SR FNPŠ 
fond nedisponoval finálnym stanoviskom a poukázal, že podklady na zasadnutie SR FNPŠ obsahujú kompletné 
informácie k tejto veci. V priebehu budúceho týždňa bude vedieť finálne stanovisko, o ktoré požiadal ministerstvo 
financií. Reálne však môže nastať situácia, že fond v aktuálnom roku nedostane žiadne finančné prostriedky 
navyše na rozdiel od predchádzajúceho roku 2020, kedy fond získal na tento účel naviac 10 mil. EUR.  
 
Podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky reagoval, že v tomto prípade by bolo teda vhodné otvoriť diskusiu, 
posunúť veci dopredu a začať sa reálne zamýšľať nad prípadnými alternatívami, ak teda spomenuté finančné 
prostriedky nebudú fondu k dispozícii. Dôležitá otázka pre ďalší posun v tejto veci je určiť s akým veľkým balíkom 
finančných prostriedkov by mala odborná komisia počítať pri príprave téz návrhu výzvy športovej infraštruktúry 
národného významu. 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan zhrnul, že fond má k dnešnému dňu 25,7 mil. EUR + 2 mil. EUR uznesením 
vlády SR z roku 2019 pridelené účelovo určené finančné prostriedky výlučne na športovú infraštruktúru národného 
významu, a s týmto balíkom môže odborná komisia pracovať. V prípade sanácie profesionálneho športu, 
organizátorov podujatí alebo prevádzkarov športovej infraštruktúry, na to musia prísť fondu dodatočné finančné 
prostriedky, avšak je rád, že sa dodatkom k zmluve s ministerstvom školstva, ktorý je predmetom bodu č. 3 
programu, podarilo zabezpečiť použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov určených na mimoriadnu podporu 
profesionálneho športu opäť na tieto účely.  
 
Podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky sa s otázkou zmeny účelu použitia finančných prostriedkov  
pre profesionálne športové kluby, prevádzkovateľov športovej infraštruktúry a organizátorov podujatí obrátil  
na členku SR FNPŠ p. Máriu Berdisovú, ktorá v krátkosti prítomným uviedla, že zákonom o fonde je vytvorený 
priestor na použitie finančných prostriedkov na sanáciu strát spôsobených mimoriadnou situáciou, a tak fond môže 
použiť 20 mil. EUR, ktoré mu priznáva každoročne zákon, na akýkoľvek účel. Zároveň dodala, že v rozpočte fondu 
sa žiadne rozpočtové opatrenia nerobia. Doplnila však, že v prípade prostriedkov, ktoré boli pridelené fondu 
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uznesením vlády SR na rozvoj športovej infraštruktúry národného významu, tie sú výslovne určené na daný účel. 
Následne podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky navrhol otvoriť diskusiu prípadného vyčlenenia časti 
finančných prostriedkov v zmysle zákona o fonde a použiť ich na účel mimoriadnej podpory. 
 
O slovo sa prihlásil aj člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi, ktorý doplnil pár myšlienok k tejto téme a uviedol, že ak  
sa príjme návrh na poverenie odbornej komisie vypracovaním konceptu téz výzvy k téme športová infraštruktúra 
národného významu je otvorený širšej diskusii, aby sa pracovných stretnutí pri kreovaní konceptu tejto výzvy podľa 
záujmu zúčastnili aj samotní členovia SR FNPŠ.       
 
Nakoľko 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. 2/6/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu predsedu SR FNPŠ o činnosti FNPŠ 
od posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 23. 4. 2021. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu poveruje predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ 
p. Gábora Asványiho a  členov odbornej komisie prípravou téz výzvy týkajúcich sa infraštruktúry 
národného významu v spolupráci s  kanceláriou FNPŠ na najbližšie zasadnutie SR FNPŠ. 
 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
3. DODATOK Č. 1 K ZMLUVE 0934/2020 O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU NA MIMORIADNU PODPORU  
V ŠPORTE UZAVRETEJ MEDZI MŠVVŠ SR A FNPŠ 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan otvoril predmetný bod programu a informoval prítomných členov, že  
na základe rozhodnutia SR FNPŠ bola s MŠVVŠ podpísaná zmluva, ktorou sa podarilo de facto „zachrániť“ 
finančné prostriedky pre šport vo výške 10 mil. EUR, z ktorých už bola podstatná časť prostriedkov vyplatená 
profesionálnym športovým klubom. O stave výzvy na poskytnutie mimoriadnej podpory pre amatérske športové 
kluby bude informovať generálna riaditeľka kancelárie fondu v ďalšom bode programu. Do 31.05.2021 mal fond 
tieto finančné prostriedky vyčerpať, avšak týmto dodatkom č. 1 sa termín čerpania predĺžil. Predseda SR FNPŠ 
spolu s predsedom odbornej komisie „Profesionálny šport“ a zároveň členom SR FNPŠ p. Ľudovítom Jurinyim 
a ďalšími členmi rokovali s ministerstvom školstva a upriamovali pozornosť na prípadnú situáciu, ak fond neobdrží 
žiadne ďalšie finančné prostriedky na profesionálny šport. Na základe uvedeného má teda fond v zmysle už 
platného a účinného dodatku č. 1 zmluvy k dispozícii 5 mil. EUR pre profesionálny šport s tým, že by bolo ideálne 
v čo najkratšom termíne opätovne vypísať novú výzvu v zmysle existujúcich a už schválených resp. aktuálne 
schvaľovaných schém pomoci. 
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Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan otvoril diskusiu k bodu programu a slovo odovzdal členovi SR FNPŠ 
a zároveň predsedovi odbornej komisie „Profesionálny šport“ p. Ľudovítovi Jurinyimu, ktorý sa v krátkosti vyjadril 
k predmetnej veci. V úvode poznamenal, že odborná komisia vedie intenzívnu diskusiu na túto tému na svojich 
zasadnutiach, pričom vníma tlak zo strany profesionálneho športu najmä po ukončení súťažných ročníkov  
v jednotlivých športoch. Zároveň ho veľmi teší, že fond hľadá cestu na riešenie nepriaznivých dopadov COVID-19 
na profesionálny šport, a ak by boli finančné prostriedky vo výške 5 mil. EUR k dispozícii na tento účel a môže fond 
vypísať výzvu, určite by to aspoň na chvíľu upokojilo situáciu a pomohlo celkovo športu na Slovensku.  
 
Na záver predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan doplnil, že spomínané finančné prostriedky sú účelovo viazané 
a účel ich použitia je potrebné vopred odkonzultovať s ministerstvom školstva. Po prijatí vzájomného konsenzu, 
ktorý vyplynul z rokovaní s generálnym riaditeľom sekcie športu ministerstva školstva, pristúpi fond k ďalším 
krokom až po finálnom stanovisku ministerstva financií o pridelení, resp. nepridelení od marca 2021 oficiálne 
ďalších finančných prostriedkov.   
 
Nakoľko 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. 3/6/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie a súhlasí s podpísaním  dodatku  č. 1 k zmluve 
0934/2020 o  poskytnutí príspevku na mimoriadnu podporu v športe uzavretej medzi Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a  Fondom na podporu športu v jeho  inovovanom 
znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  
 
 
4. VÝZVA NA POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ POMOCI Č. 2021/002 - AMATÉRSKE KLUBY A ORGANIZÁCIE 
- INFORMÁCIE OD GENERÁLNEJ RIADITEĽKY KANCELÁRIE FNPŠ O AKTUÁLNOM STAVE FORMÁLNEJ 
KONTROLY 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan otvoril predmetný bod programu a odovzdal slovo generálnej riaditeľke 
kancelárie FNPŠ p. Renate Munkovej, ktorá informovala členov SR FNPŠ o stave formálnej kontroly predložených 
žiadostí na poskytnutie mimoriadnej podpory v zmysle výzvy č. 2021/002 - amatérske kluby a organizácie 
v termínoch od 30. marec 2021 – 15. apríl 2021. 
 
V úvode generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková uviedla, že v rámci podkladov zasadnutia bola 
členom SR FNPŠ doručená stručná informácia k predmetnému bodu spolu so základnými informáciami k stavu 
formálnej kontroly žiadostí k výzve č. 2021/002. V rámci tejto výzvy vyzdvihla veľmi dobrú spoluprácu 
s ministerstvom školstva na tomto projekte. Na formálnej kontrole žiadostí pracuje aj nová posila v tíme kancelárie 
fondu, ktorou je od 01.05.2021 p. Renata Droppová. Následne členom SR FNPŠ poskytla uviedla, že cez 
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registračný systém bolo doručených celkovo 428 žiadostí s predbežnou sumou na rozdelenie vo výške približne 
1,742 mil. EUR. V rámci kontroly, ktorá stále prebieha, došlo k nasledovným zisteniam, a to  

• 23 žiadostí bolo doručených poštou po termíne stanovenom výzvou na predkladanie žiadostí,  
t. j. od 16. apríla 2021 a neskôr – tieto žiadosti boli vylúčené z ďalšieho procesu formálnej kontroly  

• 35 žiadateľov má evidované dlhy alebo má nesplnenú povinnosť voči zdravotným poisťovniam, sociálnej 
poisťovni a daňovému úradu – žiadatelia budú opätovne preverení cez oversi.gov.sk a v prípade 
pretrvávajúcich dlhov/nesplnenej povinnosti budú vyzvaní na vysvetlenie situácie.  

• zároveň boli identifikované viaceré nesplnené podmienky,  ktoré ale neznamenajú automatické vylúčenie 
žiadateľa z ďalšieho procesu.  

 
Kancelária FNPŠ ďalej kontroluje zostávajúce doručené žiadosti, zapisuje si všetky identifikované nedostatky 
a priebežne ich kancelária vybavuje. Žiadatelia, pri ktorých je identifikovaný problém so žiadosťou, resp. prílohou, 
budú vyzvaní na doplnenie, resp. vysvetlenie až následne budú ich žiadosti postúpené na rozhodnutie SR FNPŠ 
alebo budú z procesu vylúčené.   
 
Po krátkej diskusii členov SR FNPŠ predseda SR FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 4/6/2021 
 
1. Správna rada FNPŠ berie na vedomie informácie od GRK FNPŠ o aktuálnom stave formálnej kontroly 
žiadostí doručených k výzve č. 2021/002. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
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 FORMÁLNEJ 
KONTROLY DORUČENÝCH ŽIADOSTÍ + OD PREDSEDU ODBORNEJ KOMISIE “ŠPORTOVÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA” O AKTUÁLNOM STAVE ODBORNÉHO HODNOTENIA PRIDELENÝCH ŽIADOSTÍ  
B. ROZHODNUTIA SPRÁVNEJ RADY O ĎALŠOM POSTUPE V SPORNÝCH PRÍPADOCH VO VECI 
FORMÁLNEJ KONTROLY DORUČENÝCH ŽIADOSTÍ NA ZÁKLADE ODPORÚČANÍ KANCELÁRIE FNPŠ 
A ODBORNEJ KOMISIE “ ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA” 
 
Bod programu otvoril predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan, pričom v krátkosti predniesol dôvod jeho zaradenia 
do programu. Vyzdvihol dôležitosť prijatia rozhodnutí zo strany SR FNPŠ a navrhnutia ďalšieho postupu v 
niektorých prípadoch, ktoré vyplynuli z formálnej kontroly doručených žiadostí na základe odporúčaní kancelárie 
FNPŠ a odbornej komisie “Športová infraštruktúra”.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan v rámci tohto bodu programu predstavil členom SR FNPŠ hlavného 
kontrolóra hl. mesta Bratislava p. Mariána Miškanina, ktorý prijal pozvanie predsedu SR FNPŠ na zasadnutie, lebo 
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po vzdaní sa členstva v správnej rade p. Jozefa Turčányho i p. Antona Danka absentuje odborný názor ZMOS. 
Prizvaný hosť p. Marián Miškanin členom SR FNPŠ ako odborník na problematiku územnej samosprávy poskytol 
svoju pohľad a nezávislú odbornú konzultáciu v prípade niektorých nezrovnalostí, ktoré vyplynuli z formálnej 
kontroly žiadostí subjektov územnej samosprávy. 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan odovzdal slovo generálnej riaditeľke kancelárie FNPŠ p. Renate Munkovej, 
ktorá predniesla členov SR FNPŠ dôvody zaradenia tohto bodu do programu zasadnutia. Následne prítomných 
členov požiadala o súčinnosť pri riešení jednotlivých nezrovnalostí, ktoré vystali pri vykonávaní formálnej kontroly 
kancelárie FNPŠ v žiadostiach, ktoré boli doručené v zmysle výzvy č. 2020/001. Členovia SR FNPŠ prerokovali 
jednotlivé nezrovnalosti vyplývajúce z formálnej kontroly, ktoré boli predložené zo strany kancelárie FNPŠ.     
 
Po prerokovaní prvej časti tohto bodu programu predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan odovzdal slovo členovi SR 
FNPŠ a zároveň predsedovi odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gáborovi Asványimu, ktorý 
odprezentoval všetkým prítomným krátky report stavu hodnotenia postúpených žiadostí odbornej komisii „Športová 
infraštruktúra“. Následne sa v rámci tejto agendy dotkol opäť problematiky infraštruktúry národného významu, 
v tomto prípade spôsobu preukazovania, že športová infraštruktúra v projekte spĺňa či nespĺňa podmienky športovej 
infraštruktúry národného významu.  
 
K tejto veci o slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška, ktorý sa vyjadril k téme športovej infraštruktúry 
národného významu a uviedol, že v prípade Slovenského tenisového zväzu, ktorý ako národný športový zväz 
vykonával potvrdzovanie čestných vyhlásení žiadateľov, že projekt je infraštruktúrou národného významu, sa 
v tomto prípade prihliadal na definíciu pojmu infraštruktúra národného významu uvedenú v zákone č. 440/2015 Z. 
z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
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. 5/6/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu prerokovala a po diskusii prijala rozhodnutie o ďalšom postupe 
v  sporných prípadoch vo veci formálnej kontroly doručených žiadostí na základe odporúčaní kancelárie 
FNPŠ a  odbornej komisie „Športová infraštruktúra“.  
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
6. MOŽNOSTI ĎALŠEJ SPOLUPRÁCE FNPŠ NA PROJEKTE SOŠV a PRICEWATERHOUSECOOPERS 
ADVISORY, S. R. O. S NÁZVOM “SLOVENSKÝ ŠPORT 2030” 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan v krátkosti uviedol bod programu a následne odovzdal slovo členovi SR 
FNPŠ p. Gáborovi Asványimu, ktorý prítomným odprezentoval možnosti ďalšej spolupráce fondu na projekte SOŠV 
a PricewaterhouseCoopers Advisory, s. r. o. s názvom “Slovenský šport 2030”.  
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Člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi zrekapituloval prítomným členom SR FNPŠ informácie o projekte SOŠV a 
PricewaterhouseCoopers Advisory, s. r. o. (ďalej len „PWC“) s názvom „Slovenský šport 2030“, ktoré boli 
prezentované na poslednom zasadnutí. Následne uviedol, že sa projekt stratégie športu 2030 posúva do ďalšej 
fázy tvorby samotnej koncepcie stratégie. Prvá fáza projektu sa týkala všeobecného pohľadu a zmapovania stavu 
športu na Slovensku, pričom poďakoval členom SR FNPŠ za pripomienkovanie prvotné návrhu v rámci prvej fázy 
projektu. V ďalšej fáze navrhol zapojiť do samotného procesu už aj zástupcov fondu, a to nominovaním do 
jednotlivých pracovných skupín, ktoré budú kreované v spolupráci so spoločnosťou PWC. Následne odprezentoval 
členom SR FNPŠ základné piliere stratégie športu 2030.        
 

 
 
 
V priebehu rokovania o tomto bode programu sa z dôvodu pracovných povinností s  prítomnými rozlúčili 
členka SR FNPŠ p. Mária Berdisová a člen SR FNPŠ p. Dušan Šaradín, a odpojili sa z online zasadnutia, 
čím sa zmenilo kvórum členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí. 
 
K bodu programu bol prizvaný aj člen Správnej rady mimovládnej organizácie IstroAnalytica p. Boris Miškovič, ktorý 
spolupracuje pri tomto projekte s SOŠV. V krátkosti predniesol analýzu stavu športu na Slovensku a inovatívny 
pohľad na jeho financovanie, pričom sa vo svojej prezentácii venoval predovšetkým 2 spomínaným pilierom - 
Legislatíve, financovaniu a riadeniu športu na Slovensku a športu pre všetkých. 
 
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ predseda SR FNPŠ, ktorý opäť požiadal SOŠV a PWC o vysporiadanie s 
už zaslanými pripomienkami fondu i jednotlivých členov správnej rady fondu, navrhol hlasovať o predmetnom bode 
programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 6/6/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie aktuálny stav projektu SOŠV a 
PricewaterhouseCoopers Advisory, s. r. o. s názvom “Slovenský šport 2030” a navrhuje  pokračovať 
v  spolupráci s  SOŠV a PWC na projekte podľa prijatého uznesenia správnej rady č. 9/5/2021. 
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Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 7 
 
Za: 7 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
7. INDIKATÍVNY HARMONOGRAM ČINNOSTI FNPŠ VRÁTANE PLÁNOVANÝCH TERMÍNOV ZASADNUTÍ 
JEHO ORGÁNOV V 3. ŠTVRŤROKU 2021  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan informoval členov SR FNPŠ o harmonograme činnosti FNPŠ na nasledujúce 
obdobie a plánovaní ďalších zasadnutí SR FNPŠ. Rovnako sa dotkol témy návrhu najbližšieho zasadnutia SR 
FNPŠ, ktorý by sa už mal uskutočniť prezenčnou formou za osobnej účasti všetkých členov SR FNPŠ, a to 
v druhom najväčšom meste Slovenska- Košice , pričom predložil návrh termínu konania zasadnutia v dňoch 25.06.-
27.06.2021. Členovia SR FNPŠ sa predbežne zhodli na navrhovanom termíne a poverili kanceláriu FNPŠ 
zabezpečením všetkých technických náležitostí na prípravu zasadnutia SR FNPŠ.          
 
Nakoľko 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. 7/6/2021 
 

1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje termín najbližšieho zasadnutia SR FNPŠ, ktoré sa 
predbežne uskutoční v  termíne 25.06.-27.06.2021 fyzicky v Košiciach. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 7 
 
Za: 7 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
8. RÔZNE 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan otvoril bod programu a odovzdal slovo členovi SR FNPŠ p. Ivanovi 
Greguškovi, ktorý vzhľadom na posunutie schém pomoci pre prevádzkovateľov a profesionálne športové kluby na 
PMÚ, navrhuje priebežne začať s prípravou prvotného návrhu výziev k týmto schémam. Členovia SR FNPŠ sa 
zhodli na tomto návrhu a poverili kanceláriu FNPŠ prípravou prvotného návrhu výziev na poskytnutie mimoriadnej 
podpory pre profesionálne športového kluby a prevádzkovateľov športovej infraštruktúry.    
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O slovo sa prihlásil podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky a informoval sa o stave uznesenia SR FNPŠ č. 
2/4/2021 zo dňa 01.04.2021. K predmetnému uzneseniu sa vyjadrila generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. 
Renata Munková, ktorá oboznámila členov SR FNPŠ o spôsobe riešenia vzniknutej situácie na základe právnej 
analýzy, ktorú vypracovala zazmluvnená advokátska kancelária fondu.    
 
V priebehu rokovania o tomto bode programu sa z dôvodu pracovných povinností sa so všetkými p 
rítomnými rozlúčil členka SR FNPŠ p. Jozef Krnáč, ktorí sa odpojil z online zasadnutia, čím sa zmenilo 
kvórum členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí. 
 
Na záver zasadnutia sa predseda SR FNPŠ poďakoval za konštruktívny a bezproblémový priebeh zasadnutia 
a zaželal všetkým príjemný zvyšok dňa.  
 
 
 

Michal Fabian, v. r. 
 
        zapisovateľ, právnik 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. 
 
koordinátorka procesov FNPŠ a overovateľ zápisnice 
 


