
 
Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-9/2021 

 
 

 

ZÁPISNICA 
z 25. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu 

 
 
 
 

Miesto konania: Zasadacia miestnosť, Palackého 29, 911 01 Trenčín 
 
Dátum a čas konania: 26.08.2021, od 08:00 hod. do 13:30 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  
 
Členovia SR FNPŠ neprítomní a ospravedlnení na zasadnutí: 

 
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. Silvia Ondrejčáková, koordinátorka procesov FNPŠ 
3. Michal Fabian, právnik FNPŠ 
4. Jozef Tvrdoň, ekonóm FNPŠ 
 
Prizvaní hostia na zasadnutí: 
 
1. Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín 
2. Malvína Vaššová, vedúca kancelárie primátora mesta Trenčín 
3. Radoslav Jenčuš, tajomník odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ 
4. Ivan Husár, štátny tajomník pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
5. Peter Dedík, generálny riaditeľ sekcie športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
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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“) otvoril predseda SR FNPŠ p. Ladislav 
Križan, ktorý na úvod privítal hostí, 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, overením zápisnice koordinátorka procesov 
FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková a generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková. 
 
S cieľom zrýchliť proces schvaľovania zápisníc zo zasadnutí SR FNPŠ predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan hneď 
v úvode navrhol členom SR FNPŠ stanovenie lehoty na vyjadrenie súhlasu so znením, resp. doplnenie alebo 
pripomienkovanie zápisnice, a to do siedmich dní odo dňa doručenia návrhu zápisnice elektronickou formou na e-
mailové adresy členov SR FNPŠ. Ak sa člen SR FNPŠ v stanovenej lehote nevyjadrí k predloženému návrhu 
znenia zápisnice, uvedené bude znamenať, že súhlasí predloženým návrhom znenia zápisnice bez pripomienok. 
Členovia SR FNPŠ sa jednohlasne zhodli na predmetnom procesnom postupe bez pripomienok. 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan 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. Športová infraštruktúra na území mesta Trenčín - história, stav a perspektívy predstavené primátorom 

mesta Trenčín Richardom Rybníčkom a jeho tímom 
3. Informácie od predsedu SR FNPŠ od posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 09.07.2021 
4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory č. 2021/003 - profesionálne športové 

kluby 
5. Výzva na poskytnutie mimoriadnej pomoci č. 2021/002 - amatérske kluby a organizácie 

a) informácie od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ  
b) schvaľovanie rozhodnutí o poskytnutí príspevku – 3. časť žiadostí  

6. 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 a predsedu komisie Športová infraštruktúra, 
b)  schvaľovanie návrhu textu rozhodnutia o poskytnutí príspevku, ktorý bude zasielaný žiadateľom,  
c) schvaľovanie návrhu zmluvy o poskytnutí príspevku, ktorá bude zasielaná žiadateľom  

7. Personálne zmeny v odbornej komisii Športová infraštruktúra  
8. Workshop MŠVVaŠ SR, SOŠV a FNPŠ na tému športová infraštruktúra organizovaný dňa 20.09.2021 

v Trnave  
9. Stav prípravy nových výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory/príspevku  

a) prevádzkovatelia športovo-infraštruktúrnych prevádzok  
b) športová infraštruktúra 2.0 (bez športovej infraštruktúry národného významu)  
c) športová infraštruktúra národného významu  

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

Uznesenie č. 1/9/2021 
 
Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh programu zasadnutia: 

 
1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov 
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2. Športová infraštruktúra na území mesta Trenčín - história, stav a perspektívy predstavené 
primátorom mesta Trenčín Richardom Rybníčkom a jeho tímom 

3. Informácie od predsedu SR FNPŠ od posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 09.07.2021 
4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory č. 2021/003 - profesionálne 

športové kluby  
5. Výzva na poskytnutie mimoriadnej pomoci č. 2021/002 - amatérske kluby a organizácie 

a) informácie od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ  
b) schvaľovanie rozhodnutí o poskytnutí príspevku – 3. časť žiadostí  

6. 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 a predsedu komisie Športová 
infraštruktúra,  

b)  schvaľovanie návrhu textu rozhodnutia o poskytnutí príspevku, ktorý bude zasielaný 
žiadateľom,  

c) schvaľovanie návrhu zmluvy o poskytnutí príspevku, ktorá bude zasielaná žiadateľom  
7. Personálne zmeny v odbornej komisii Športová infraštruktúra  
8. Workshop MŠVVaŠ SR, SOŠV a FNPŠ na tému športová infraštruktúra organizovaný dňa 

20.09.2021 v Trnave  
9. Stav prípravy nových výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej 

podpory/príspevku  
a) prevádzkovatelia športovo-infraštruktúrnych prevádzok  
b) športová infraštruktúra 2.0 (bez športovej infraštruktúry národného významu)  
c) športová infraštruktúra národného významu  

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

 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
2. ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA NA ÚZEMÍ MESTA TRENČÍN - HISTÓRIA, STAV A PERSPEKTÍVY 
PREDSTAVENÉ PRIMÁTOROM MESTA TRENČÍN RICHARDOM RYBNÍČKOM A JEHO TÍMOM 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan otvoril predmetný bod programu a privítal zástupcov mesta Trenčín, a to 
primátora mesta Trenčín p. Richarda Rybníčka a vedúcu kancelárie primátora mesta Trenčín p. Malvínu Vaššovú. 
Následne odovzdal slovo primátorovi mesta Trenčín p. Richardovi Rybníčkovi, ktorý odprezentoval členom SR 
FNPŠ projekty mesta Trenčín jeho históriu, stav a perspektívu jeho budovania a využitia, pričom pripomenul, že 
niektoré športoviská si spoločne prešli pred konaním zasadnutia SR FNPŠ dňa 25.08.2021 v rámci plánovanej 
obhliadky športovísk v meste Trenčín. 
V úvode primátor mesta Trenčín p. Richard Rybníček uviedol, že pri predstavovaní stavu a perspektívy rozvoja 
športovej infraštruktúry v meste bude maximálne konštruktívny a praktický. Poďakoval Fondu na podporu športu 
za vypísanie výzvy č. 2020/001, v rámci ktorej mesto Trenčín predložilo žiadosť o poskytnutie príspevku na projekt 
rekonštrukcie zimného štadióna Pavla Demitru a uviedol, že akceptuje jej rozhodnutie. Doplnil však, že mesto 
Trenčín sa opätovne bude uchádzať o príspevok na projekt vo výzve na podporu výstavby a rekonštrukciu 
športovej infraštruktúry národného významu, pod ktorú vzhľadom na veľkosť a charakter športovej infraštruktúry 
patrí aj zimný štadión v Trenčíne. Mesto Trenčín viackrát deklarovalo pripravenosť na opätovné podanie žiadosti 
v prípade vyhlásenia novej výzvy pre rozvoj športovej infraštruktúry. Primátor mesta Trenčín p. Richard Rybníček 
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oboznámil členov SR FNPŠ s aktuálnym stavom nevyhnutných rekonštrukčných prác, ktoré sa uskutočnili 
na zimnom štadióne v Trenčíne, kde bolo preinvestovaných približne 4 mil. EUR. Mesto Trenčín má vypracovaný 
projekt na kompletnú výmenu strešnej krytiny zimného štadióna, ktorá predstavuje investíciu vo výške 1,5 mil. EUR. 
Ďalšou plánovanou rekonštrukciou na zimnom štadióne je jeho opláštenie, čo predstavuje investíciu približne 1,2 
mil. EUR. Po uvedených rekonštrukčných prácach bude možné plnohodnotne využívať zimný štadión na účely 
organizácie športových podujatí aj na medzinárodnej úrovni a nebude potrebná akákoľvek ďalšia väčšia investícia 
minimálne 15 rokov.  
 
V mene mesta Trenčín vyslovil prosbu smerom k členom SR FNPŠ, aby Fond na podporu športu v rámci podpornej 
činnosti športu podporoval tiež krajské mestá, keďže tieto mestá majú najväčší potenciál na rozvoj a udržanie 
vrcholového športu na Slovensku. Veľké mestá dokážu zabezpečiť udržateľnú podporu zo strany fanúšikov, 
sponzorov a verejnosti. Mesto Trenčín sa v rámci podpory športu zameriava na konkrétne športové odvetvia, ktoré 
majú v meste dlhodobú tradíciu, pričom sa snaží investovať najmä do rozvoja športovej infraštruktúry v meste aj 
pre širokú verejnosť, a to všetko v súlade územným plánom mesta. Zároveň uviedol, že v meste súčasne pôsobia 
profesionálne športové kluby ako Dukla Trenčín v hokeji a AS Trenčín vo futbale, ktoré pôsobia v najvyšších 
súťažiach, čo má výrazný vplyv aj na celkový rozpočet mesta. Mesto Trenčín investuje finančné prostriedky 
do športovej infraštruktúry, a to najmä, aby mládež v Trenčíne mala kvalitné športoviská a mohli sa športovo 
realizovať. Aktuálnou ambíciou mesta Trenčín je rekonštrukcia mestskej športovej haly a mestskej krytej plavárne, 
ktoré si vyžadujú zásadné rekonštrukčné práce, nakoľko ich aktuálny stav je dlhodobo nevyhovujúci.  
 
Na záver primátor mesta Trenčín p. Richard Rybníček poďakoval členom SR FNPŠ za pozornosť a pochválil 
myšlienku uskutočňovania zasadnutí SR FNPŠ v jednotlivých krajských mestách, pretože členovia SR FNPŠ tak 
majú lepšiu možnosť osobne zmapovať stav športovej infraštruktúry v jednotlivých regiónoch Slovenska a vnímajú 
tak intenzívnejšie potreby miest a obcí. 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan rovnako poďakoval za prezentáciu mesta Trenčín a položil primátorovi 
otázku týkajúcu sa prevádzky športovej infraštruktúry, a to najmä aká je výška prevádzkových nákladov krytej 
plavárne, zimného štadióna a mestskej športovej haly. Na uvedené primátor mesta Trenčín p. Richard Rybníček 
krátko uviedol, že prevádzka zimného štadióna a dotácia pre hokej tvorí približne sumu 500-tisíc EUR ročne, pričom 
aj samotný hokejový klub Dukla Trenčín recipročne investuje finančné prostriedky do renovácie zimného štadióna, 
a to napríklad rekonštrukciou spoločných priestorov štadióna a VIP priestorov. V prípade mestskej krytej plavárne 
sa ročné prevádzkové náklady, ktoré musí mesto Trenčín naviac dofinancovať, sa pohybujú vo výške 390-tisíc 
EUR. Futbalový štadión je financovaný predovšetkým zo strany súkromnej spoločnosti klubu AS Trenčín, a. s., kde 
je mesto Trenčín menšinovým akcionárom s balíkom akcií vo výške 10%. Mesto Trenčín má s klubom AS Trenčín, 
a. s. podpísanú zmluvu o prenájme do roku 2025, kde si mesto prenajíma futbalové plochy pre deti a mládež 
vo výške 200-tisíc EUR ročne. Mestská športová hala stojí mesto 160-tisíc EUR ročne s tým, že mestská športová 
hala má správcu, ktorý do haly rovnako investuje finančné prostriedky a stará sa o jej samotnú prevádzku. Celkové 
prevádzkové náklady mesta Trenčín na predmetné športy sú vo výške približne 1,5 mil. EUR. Ostatné menšie 
športy sú financované formou dotácií v celkovom objeme vyčlenených finančných prostriedkov vo výške 100-tisíc 
EUR, a tie prerozdeľujú cyklistom, kanoistom, florbalistom, hádzanárom a ďalším. 
 
O slovo požiadal aj štátny tajomník pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
p. Ivan Husár a položil primátorovi mesta otázku ako by zasiahla mestský rozpočet skutočnosť, ak by obce a mestá 
odpustili daň z nehnuteľnosti komerčnej športovej infraštruktúre, nakoľko cirkev, vysokoškolská a školská 
infraštruktúra sú oslobodené od platenia tejto dane a tým vzniká absolútna nerovnováha na trhu, pretože niekto je 
takto nútený požadovať za prenájom športovísk 50-60 EUR/hodinu a reálne nič nevyrobí. Ide o tému, ktorou sa 
momentálne zaoberá sekcia športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 
„MŠVVŠ SR“). Primátor mesta Trenčín p. Richard Rybníček poďakoval za otázku a uviedol, že daň z nehnuteľnosti 
je pre mesto priama daň a absolútne kľúčová, pretože pri tejto položke dokáže mesto presne určiť výšku príjmu 
do rozpočtu mesta a následne vedia presne určiť, kde sa môžu použiť získané finančné prostriedky. V danom 
prípade vidí skôr nerovnomernosť v prípade verejných inštitúcií ako napríklad vyššie územné celky a nemocnice, 
ktoré sú alebo oslobodené od dane z nehnuteľnosti, alebo ich neuhrádzajú. Podľa jeho názoru by mali všetky 
subjekty bez výnimky uhrádzať daň z nehnuteľnosti, nakoľko ide o originálnu daň a odpustenie by nijakým 
spôsobom neznamenalo žiadnu výhodu pre mesto ako také, ani výhodu pre športovcov. Na záver uviedol, že 
príjem daní z nehnuteľnosti tvorí približne 1/3 celkového rozpočtu mesta.  
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Na uvedené krátko reagoval aj člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger, ktorý uviedol, že problematiku vníma skôr 
v nesprávnom prerozdelení prenesených kompetencií štátu na samosprávy. Doplnil, že legislatíva by sa možno 
nemusela meniť a stačilo by urobiť určité opatrenie zo strany štátu. Na druhej strane reakcia štátu nie vždy 
promptne reaguje na vzniknuté situácie. 
 
Primátor mesta Trenčín p. Richard Rybníček tiež poznamenal, že kľúčovou úlohou mesta, resp. obce by malo byť 
budovanie športovej infraštruktúry a nie vstupovať do samotného fungovania športových klubov v meste. 
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger a poznamenal, že dôležitou otázkou je tiež vysporiadanie sa 
s vlastníckymi vzťahmi športovej infraštruktúry v obciach a mestách, a v neposlednom rade s prevádzkovaním 
samotných športových klubov zo strany obcí a miest.  
 
Ako ďalší o slovo požiadal generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík, ktorý upresnil tézu načrtnutú 
zo strany štátneho tajomníka MŠVVŠ SR a uviedol, že nie je zástancom teórie zasahovania štátu do samospráv, 
a preto zámerom tohto návrhu je dať samosprávam možnosť sa rozhodnúť a prípadné spomínané diskrepancie 
vyrovnať. Zároveň v krátkosti doplnil, že sekcia športu MŠVVŠ SR sa v oblasti legislatívy zaoberá 
pripomienkovaním zákona o územnom plánovaní, kde otvorili diskusiu na tému úbytku počtu športovísk v mestách 
a obciach na úkor nárastu výstavby developerských projektov. Zámerom sekcie športu MŠVVŠ SR je presadiť 
myšlienku, že ak sa samospráva rozhodne zrušiť športovisko v územnom pláne, bude zaviazaná k tomu, aby 
športovisko v rovnakej rozlohe premiestnilo v rámci svojho územia na iné miesto v rámci mesta/obce. V krátkosti 
sa vyjadril aj k téme eurofondov, kde prebieha komplikovaná diskusia s Európskou komisiou a Ministerstvom 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI“) ohľadom partnerskej 
dohody na najbližšie obdobie 2021-2027. Do textov sa podarilo presadiť, aby sa tam športová infraštruktúra 
objavila, a to najmä rozvoj regionálnej a školskej športovej infraštruktúry. Na nižšej úrovni (obce a mestá) vedia, 
aké sú ich potreby v danej oblasti, preto by to malo prebiehať prostredníctvom regionálneho operačného programu 
a cez územné stratégie miest a obcí. 
 
Na uvedené krátko reagoval primátor mesta Trenčín p. Richard Rybníček a poznamenal, že mesto Trenčín už 
obdobnou cestou vydalo a športovú infraštruktúru v meste buduje v súlade s územným plánom mesta, čím sa snaží 
zachovať a presne definovať rozvoj športovej infraštruktúry v meste.  
 
O slovo požiadala členka SR FNPŠ p. Mária Berdisová a krátko reagovala na spomínané daňové úľavy, pričom 
uviedla, že výber dane z nehnuteľnosti je plne v kompetencii miest a obcí a ide o ich vlastné zdroje príjmov. 
V prípade zásahu štátu do daňového procesu v samospráve, by išlo o veľmi komplexný zásah do kompetencií obcí, 
ktorý by sa nezaobišiel bez zákonnej úpravy. Pri tom upozornila na fakt, že inštitút daňovej úľavy je nepriamou 
formou štátnej pomoci, a teda takáto forma riešenia je zaujímavá, ale nebude jednoduchá na realizáciu.  
 
Slovo si vzal tiež člen SR FNPŠ p. Dušan Šaradín, ktorý poskytol prítomným pohľad práve zo strany komerčných 
prevádzkovateľov športovej infraštruktúry, keďže pôsobí v tejto oblasti a uviedol, že pozitívne vníma a víta návrh 
úpravy problematiky rovného postavenia prevádzkovateľov športovísk zo strany sekcie športu MŠVVŠ SR, nakoľko 
v súčasnosti na to, aby komerčné športoviská prežili, sú často nútené vykrývať svoju činnosť pridruženou formou 
podnikania (kaviarne, reštaurácie, obchodné prevádzky pri športoviskách).  
 
Krátko na uvedené reagoval aj člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi, ktorý uviedol, že téma daňovej úľavy v prípade 
dani z nehnuteľnosti, ktorá je súčasťou športovej infraštruktúry, by mohla byť predmetom väčšej diskusie a hlbšej 
analýzy problematiky. 
 
O slovo požiadal opäť štátny tajomník sekcie športu MŠVVŠ SR p. Ivan Husár a uviedol, že nepozná historické 
pozadie ako boli cirkevné budovy vyňaté z povinnosti platiť daň z nehnuteľnosti, ale cieľom je pokúsiť sa aplikovať 
uvedený spôsob aj vo vzťahu k športovej infraštruktúre. Záverom uviedol, že ak je to cesta ako sa už aj tak 
zdevastovaný šport na Slovensku nadýchne, tak by to v rámci predmetných diskusií mohol byť spôsob ako šport 
podporiť. 
 
Primátor mesta Trenčín p. Richard Rybníček na záver vyslovil presvedčenie, že je potrebné komplexne zmeniť 
systém fungovania štátu od základov, a nie čiastkovo meniť a sanovať súčasný systém. Podľa jeho názoru celá 
verejná správa by potrebovala jednu zásadnú kompetenčnú a finančnú reformu. Doplnil, že v zle nastavenom 
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systéme je veľmi náročné dobre riadiť, šetriť a investovať. Myslí si, že napriek dobrému úmyslu sa momentálne 
uskutočňujú iba čiastkové riešenia, ktoré komplexne v danom systéme je náročné realizovať. 
 
Na záver predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan poďakoval primátorovi mesta Trenčín p. Richardovi Rybníčkovi 
a jeho kolegyni za účasť na zasadnutí a uviedol, že Fond na podporu športu intenzívne vníma potrebu pomoci 
samosprávam pri rozvoji športovej infraštruktúry v jednotlivých regiónoch Slovenska.  
 
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. 2/9/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie prezentáciu Športová infraštruktúra na území 
mesta Trenčín - história, stav a perspektívy predstavené primátorom mesta Trenčín Richardom Rybníčkom 
a jeho tímom. 
 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
3. INFORMÁCIE OD PREDSEDU SR FNPŠ OD POSLEDNÉHO ZASADNUTIA SR FNPŠ DŇA 09.07.2021 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan v krátkosti informoval prítomných členov o skutočnostiach, ktoré sa udiali 
od posledného zasadnutia. Dňa 23.08.2021 sa podarilo vypísať novú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
mimoriadnej podpory č. 2021/003 - profesionálne športové kluby (ďalej len „výzva č. 2021/003“) a všetkým 
prítomným členom SR FNPŠ pripomenul, že celá dokumentácia k výzve pre profesionálne kluby, a to súhlas 
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ“), súhlas Európskej komisie, zmluva medzi Fondom 
na podporu športu a MŠVVŠ SR na sumu vo výške 9,5 mil. EUR, zmluva medzi Fondom na podporu športu 
a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej len „SIEA“) o vykonávaní predmetnej výzvy, sa nachádza 
v podkladoch k zasadnutiu SR FNPŠ, ktoré boli členom SR FNPŠ doručené prostredníctvom zdieľaného priečinku 
OneDrive. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan informoval členov SR FNPŠ, že v čase medzi zasadnutiami SR 
FNPŠ absolvoval stretnutie so štátnym tajomníkom pre šport MŠVVŠ SR p. Ivanom Husárom a generálnym 
riaditeľom sekcie športu MŠVVŠ SR p. Petrom Dedíkom, na ktorom diskutovali k základným tézam a prípadným 
návrhom novelizácie zákona č. 310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o fonde“) a požiadal ich, aby sa v tejto veci uskutočnilo samostatné stretnutie.  
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. 3/9/2021 
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1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu predsedu SR FNPŠ o činnosti FNPŠ 
od posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 09.07.2021. 
 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
4. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY Č. 2021/003 - 
PROFESIONÁLNE ŠPORTOVÉ KLUBY 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan otvoril bod programu a v úvode poďakoval predsedovi odbornej komisie 
„Profesionálny šport“ a členovi SR FNPŠ p. Ľudovítovi Jurinyimu, členke SR FNPŠ p. Márii Berdisovej, členom 
odbornej komisie „Profesionálny šport“ a kolegom z kancelárie Fondu na podporu športu, ktorí sa podieľali 
na príprave tejto výzvy a jej procesoch. Pri komunikácii s jednotlivými športovými zväzmi poskytli súčinnosť aj 
členovia odbornej komisie „Profesionálny šport“. Fond na podporu športu pri tejto výzve spolupracuje so SIEA, 
ktorá zabezpečuje administráciu celej výzvy č. 2021/003, a to na základe zmluvy o spolupráci a poverení výkonom 
niektorých úloh spojených s poskytovaním podpory na základe schém pomoci na podporu športu v súvislosti 
s ochorením COVID-19 - II.1 medzi Fondom na podporu športu a SIEA. Zo strany PMÚ resp. EK odobrené schémy 
sú zverejnené v obchodnom vestníku: s ID: 2975671 – Schéma štátnej pomoci na podporu profesionálnych 
športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – II. – pod č. G0000752 (ďalej len „schéma štátnej 
pomoci“) a s ID: 2982549 – Schéma minimálnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia 
COVID-19 – II. – pod č. G0000783 (ďalej len „de minimis“). Termín na predkladanie žiadostí v rámci výzvy 
č. 2021/003 bol stanovený na obdobie od 23.08.2021 do 06.09.2021.  
 
Následne predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan odovzdal slovo generálnej riaditeľke kancelárie FNPŠ p. Renate 
Munkovej, ktorá v krátkosti informovala členov SR FNPŠ o stave vyhlásenia výzvy č. 2021/003, pričom poukázala 
na novinku pri podávaní žiadostí. Po novom sa žiadosti podávajú aj prostredníctvom elektronického registračného 
systému FNPS.EGRANT, a to za účelom rýchlejšieho a efektívnejšieho spracovania dát ako aj administrácie 
podaných žiadostí. 
 
O slovo v tomto bode programu požiadal aj predseda odbornej komisie „Profesionálny šport“ a člen SR FNPŠ 
p. Ľudovít Jurinyi, ktorý sa poďakoval predovšetkým členke SR FNPŠ p. Márii Berdisovej a predsedovi SR FNPŠ 
p. Ladislavovi Križanovi za spoluprácu pri príprave a procesovaní samotnej výzvy č. 2021/003. Zároveň členom SR 
FNPŠ uviedol, že požiadal zástupcov profesionálneho športu, aby pri komunikácii s Fondom na podporu športu 
a prípadných otázkach k tejto výzve využívali primárne písomnú formu komunikácie, a to elektronicky 
prostredníctvom e-mailu. 
 
Generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková doplnila člena SR FNPŠ p. Ľudovíta Jurinyiho a uviedla, 
že na účely komunikácie so žiadateľmi k tejto výzve kancelária FNPŠ zriadil samostatnú emailovú adresu 
profikluby@fnps.sk, ktorú môžu žiadatelia využiť v prípade akýchkoľvek otázok, pričom nevylúčila aj telefonickú 

 
1 https://www.crz.gov.sk/zmluva/5886026/ 
2 https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2982549 
3 https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2975671 

mailto:profikluby@fnps.sk
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5886026/
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2982549
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2975671
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komunikáciu s poverenými zástupcami SIEA. Rovnako informovala členov SR FNPŠ, kto bude poverený 
komunikáciou so žiadateľmi v rámci výzvy č. 2021/003 zo strany Fondu na podporu športu.  
 
 
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. 4/9/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od predsedu SR FNPŠ, predsedu 
odbornej komisie „Profesionálny šport“ a generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ o stave výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory č. 2021/003 - profesionálne športové kluby. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu poveruje predsedu SR FNPŠ v prípade nevyhnutnosti predĺžiť 
stanovený termín na predkladanie žiadostí v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
mimoriadnej podpory č. 2021/003 - profesionálne športové kluby. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
5. VÝZVA NA POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ POMOCI Č. 2021/002 - AMATÉRSKE KLUBY A ORGANIZÁCIE 
A. INFORMÁCIE OD GENERÁLNEJ RIADITEĽKY KANCELÁRIE FNPŠ B. SCHVAĽOVANIE ROZHODNUTÍ 
O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU – 3. ČASŤ ŽIADOSTÍ 
 
Bod programu otvoril predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a uviedol, že v rámci tejto časti generálna riaditeľka 
kancelárie FNPŠ p. Renata Munková poskytne členom SR FNPŠ informácie o aktuálnom stave formálnej kontroly 
a následne v druhej časti tohto bodu pristúpi SR FNPŠ k ďalšiemu schvaľovaniu rozhodnutí o príspevku v zmysle 
§ 20a zákona o fonde. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan poďakoval ekonómovi FNPŠ p. Jozefovi Tvrdoňovi, 
ktorý promptne sprocesoval poskytnutie finančných prostriedkov pre amatérske kluby po schválení SR FNPŠ a 
splnení všetkých administratívno-technických požiadaviek v zmysle osobitnej výzvy na poskytnutie mimoriadnej 
pomoci č. 2021/002 poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu podľa § 20a 
ods. 2 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu (ďalej len „výzva č. 2021/002“).  
 
Následne predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan odovzdal slovo generálnej riaditeľke kancelárie FNPŠ p. Renate 
Munkovej, ktorá informovala členov SR FNPŠ o stave predložených žiadostí na poskytnutie mimoriadnej podpory 
v zmysle výzvy č. 2021/002. Kancelária FNPŠ od ostatného zasadnutia SR FNPŠ pokračovala vo formálnej 
kontrole zostávajúcich 53 žiadostí. Ku dňu 18. augustu 2021 splnilo podmienky stanovené výzvou, prípadne 
doplnilo žiadosť na základe vyzvania kancelárie fondu 24 žiadateľov. Z uvedeného dôvodu kancelária FNPŠ 
navrhuje, aby SR FNPŠ schválila žiadosti v zmysle § 20a zákona o fonde. Zoznam týchto žiadateľov je uvedený 
v excelovskej tabuľke, ktorá tvorila podklady k zasadnutiu SR FNPŠ. Pri dvoch žiadateľoch je potrebné ešte 
detailnejšie preskúmať doručenú žiadosť a súvisiace prílohy, aby bolo možné presne identifikovať, či boli alebo 
neboli splnené podmienky stanovené výzvou č. 2021/002 a v zmysle týchto zistení odporučiť SR FNPŠ ich 
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schválenie. Zostávajúcich 27 žiadateľov nesplnilo podmienky stanovené výzvou č. 2021/002, preto boli v rámci 
formálnej kontroly vyradení. Ku každej žiadosti je vypracovaný kontrolný zoznam, ktorý na vyžiadanie kancelária 
FNPŠ môže predložiť na nahliadnutie členom SR FNPŠ. Pre všetkých úspešných žiadateľov kancelária FNPŠ 
pripravuje usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutého finančného príspevku v rámci výzvy č. 2021/002 (ďalej len 
„usmernenie“), ktoré plánuje zverejniť na webovom sídle Fondu na podporu športu v druhej polovici septembra 
2021. 
 
Pripomienku k technickému nastaveniu registračného systému FNPS.EGRANT mal člen SR FNPŠ p. Dušan 
Šaradín, ktorého zaujímalo riešenie niektorých technických nedostatkov. Na uvedené zareagovala generálna 
riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková a poskytla členom SR FNPŠ krátke stanovisko k stavu a fungovaniu 
registračného systému. 
 
O slovo požiadal aj člen SR FNPŠ p. Gábor Asvanyi, ktorý sa vyjadril, že elektronický registračný systém 
FNPS.EGRANT je veľmi dôležitým a nápomocným nástrojom pri vypracovaní, spracovaní a hodnotení žiadostí, 
a to aj z pohľadu hodnotenia odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ v rámci výzvy č. 2020/001. Uviedol však, 
že je potrebné registračný systém individualizovať podľa potrieb, aby plnohodnotne slúžil účelom Fondu 
na podporu športu. Zároveň ponúkol súčinnosť odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ pri jeho vylepšovaní a 
nastavení. 
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška, ktorý sa opýtal na technické riešenie ako budú kluby vyúčtovávať 
poskytnuté finančné prostriedky v rámci výzvy č. 2021/002. Generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata 
Munková krátko reagovala na požiadavku o poskytnutie informácie a uviedla, že kancelária FNPŠ pripravuje návrh 
usmernenia k vyúčtovaniu, avšak po konzultácii s poverenou osobou na administráciu tejto výzvy p. Jaroslavou 
Gregoríkovou kancelária FNPŠ preferuje fyzické doručenie vyúčtovania zo strany úspešných žiadateľov. 
 
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. 5/9/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu sa oboznámila so stavom výzvy č. 2021/002 a schvaľuje 
rozhodnutia o poskytnutí mimoriadnej podpory podľa § 20a zákona o fonde a výzvy č. 2021/002 - amatérske 
kluby a organizácie v znení doplneného zoznamu úspešných žiadateľov - 3. časť. 

 

 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
6. 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 A PREDSEDU KOMISIE ŠPORTOVÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA B. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU TEXTU ROZHODNUTIA O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU, 
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KTORÝ BUDE ZASIELANÝ ŽIADATEĽOM C. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU ZMLUVY O POSKYTNUTÍ 
PRÍSPEVKU, KTORÁ BUDE ZASIELANÁ ŽIADATEĽOM 

 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol bod programu a následne odovzdal slovo generálnej riaditeľke 
kancelárie FNPŠ p. Renate Munkovej, ktorá členom SR FNPŠ v krátkosti poskytla informáciu o stave procesných 
krokov 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“), pričom nadviazala 
na informácie týkajúce sa výzvy č. 2020/001, ktoré boli členom SR FNPŠ poskytnuté na 24. zasadnutí SR FNPŠ 
dňa 09.07.2021 v Trnave. Po schválení projektov na ostatnom zasadnutí predložila členom SR FNPŠ 
na schválenie návrh rozhodnutia o poskytnutí príspevku na projekt (ďalej len „rozhodnutie o schválení“), návrh 
rozhodnutia o neposkytnutí príspevku na projekt (ďalej len „rozhodnutie o neschválení“) a návrh zmluvy 
o príspevku na projekt podpory športu (ďalej len „zmluva“). Návrh rozhodnutia o schválení predložila z dôvodu, že 
sa v ňom nachádza informácia o tom, že výška príspevku na projekt nesmie klesnúť pod 50-tisíc EUR (resp. 
pod 100-tisíc EUR vrátane spolufinancovania). Vo výzve je stanovená podmienka týkajúca sa výšky príspevku tak, 
že je určená maximálna výška a zároveň aj minimálna výška príspevku. Túto skutočnosť preverovala/konzultovala 
aj s advokátskou kanceláriou, ktorých stanovisko sa stotožňuje so stanoviskom kancelárie FNPŠ v tejto veci. 
Stanovisko advokátskej kancelárie tvorilo súčasť podkladov k zasadnutiu.  
 
Vzhľadom ku skutočnosti, že pri niektorých schválených projektoch ešte prebieha, resp. nie je ukončené verejné 
obstarávanie (ďalej len „VO“), generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ navrhla, aby Fond na podporu športu uzatváral 
zmluvy s úspešnými uchádzačmi až po ukončení VO, nakoľko kancelária FNPŠ disponuje informáciami, že 
pri niektorých projektoch je predpoklad, že po ukončení VO môže klesnúť hodnota projektu pod spomínaných 50-
tisíc EUR (resp. 100-tisíc EUR vrátane spolufinancovania), a tým pádom nebudú predmetné žiadosti spĺňať 
podmienku definovanú výzvou týkajúcu sa minimálnej výšky príspevku. V prípade, ak by sa aj mala uzavrieť zmluva 
pred ukončením VO, ihneď po jeho ukončení bude musieť prísť ku zmene zmluvy, nakoľko sa zmení výška 
požadovaného príspevku a táto zmena zmluvy musí prejsť schvaľovacím procesom zo strany SR FNPŠ. V prípade 
projektov, ktoré neboli SR FNPŠ schválené podľa § 15 ods. 4 zákona o fonde rozhodnutie o neposkytnutí príspevku 
na projekt musí obsahovať zdôvodnenie. Keďže ide o projekty, ktoré neboli schválené po ukončení odborného 
hodnotenia, kancelária FNPŠ v spolupráci s tajomníkom odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ pripraví 
zdôvodnenie neschválených projektov. 
 
V priebehu rokovania o tomto bode programu z dôvodu technickej poruchy internetového pripojenia 
na strane členov SR FNPŠ p. Márii Berdisovej a p. Jaroslava Rybánskeho neboli prítomní na zasadnutí SR 
FNPŠ, čím došlo k zmene kvóra členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí. 
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ a zároveň predseda odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gábor Asványi, 
ktorý sa vyjadril k prípadnej úspore v rámci VO alebo navýšenie VO. Na uvedené krátko reagoval predseda SR 
FNPŠ p. Ladislav Križan a uviedol, že bude potrebné overiť stav jednotlivých schválených projektov, ktoré sú 
v poriadku v rámci VO, a ktoré projekty sú problematické.  
 
Následne predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan požiadal generálnu riaditeľku kancelárie FNPŠ p. Renatu 
Munkovú, aby členom SR FNPŠ priblížila formu a obsah rozhodnutia o schválení. Generálna riaditeľka kancelárie 
FNPŠ uviedla, že dáta do rozhodnutia by sa mali vkladať automaticky z registračného systému FNPS.EGRANT. 
Priblížila členom SR FNPŠ obsahové znenie rozhodnutia. Podľa zákona o fonde v prípade poskytnutia príspevku 
nie je nevyhnutné v rozhodnutí uviesť odôvodnenie, avšak je názoru, že krátke zdôvodnenie by malo obsahovať aj 
toto rozhodnutie. V prípade rozhodnutia o neschválení zákon o fonde vyžaduje rozhodnutie odôvodniť.  
 
Generálna riaditeľka kancelárie p. Renata Munková sa vyjadrila aj k príprave návrhu zmluvy kancelária FNPŠ, 
ktorej vypracovanie zadala zazmluvnenej advokátskej kancelárii ešte v júni 2021 z dôvodu zapracovania štátnej 
pomoci. Po doručení návrhu zmluvy kancelária FNPŠ vyhodnotila, že jednoduchšie a efektívnejšie pre Fond 
na podporu športu bude pripraviť jej finálne znenie v rámci kapacít kancelárie FNPŠ, nakoľko návrh zmluvy, ktorý 
nám bol doručený, neobsahoval základné/podstatné náležitosti, ktoré má zmluva obsahovať. Členovia SR FNPŠ 
sa na zasadnutí zhodli na termíne predloženia finálneho návrhu zmluvy do termínu 03.09.2021, a to 
prostredníctvom zdieľaného dokumentu aplikáciou OneDrive.  
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O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška, ktorý predniesol niektoré pripomienky a doplnenia 
k predloženému návrhu zmluvy na zasadnutie SR FNPŠ.  
 
O slovo sa prihlásil aj člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb a poznamenal, že urýchlenie procesov a stanovenie presných 
termínov je momentálne kľúčové, keďže komunikoval so zástupcami niektorých obcí v rámci výzvy č. 2020/001, 
ktorí ho upozornili na skutočnosť, že vzhľadom na aktuálny nárast cien stavebných materiálov majú zhotovitelia 
problémy udržať výšku cien uvedenú v rámci VO, a tým pádom žiadatelia nebudú schopní dodržať podmienky 
stanovené výzvou. 
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger požiadal o poskytnutie informácie zodpovednosti za znenie 
návrhu zmluvy.  
 
Na uvedené v krátkosti zareagovala generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková, ktorá vzala 
na vedomie pripomienky členov SR FNPŠ a uviedla, že finálny návrh dopracovanej zmluvy predloží ešte 
na posúdenie advokátskej kancelárii.  
 
 
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. 6/9/2021 

 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie od generálnej riaditeľky kancelárie 
FNPŠ a predsedu odbornej komisie “Športová infraštruktúra”. 

 
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh rozhodnutia o poskytnutí príspevku na projekt 
a návrh rozhodnutia o neposkytnutí príspevku na projekt s pripomienkami. 
 
3. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh vzorovej zmluvy o príspevku na projekt 
podpory športu s pripomienkami. 

 

 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 8 
 
Za: 8 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 

 
7. PERSONÁLNE ZMENY V ODBORNEJ KOMISII ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA  

 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan v krátkosti uviedol bod programu a oboznámil členov SR FNPŠ s aktuálnym 
stavom a personálnym obsadením odbornej komisie „Športová infraštruktúra“. Ku dňu konania zasadnutia SR 
FNPŠ odborná komisia „Športová infraštruktúra“ pozostávala z 12 členov, pričom sa jeden člen odbornej komisie 
p. Milan Hágovský vzdal funkcie člena odbornej komisie zo zdravotných dôvodov a predmetnú skutočnosť oznámil 
písomne prostredníctvom e-mailu predsedovi odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gáborovi Asványimu. 
Aktuálne tak odborná komisia pozostáva z 11 členov. 
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Na zasadnutie SR FNPŠ boli predložené dva návrhy na doplnenie členov odbornej komisie „Športová 
infraštruktúra“, ktoré boli odkomunikované so zástupcami Slovenského olympijského a športového výboru (ďalej 
len „SOŠV“) a MŠVVŠ SR, a ktorých životopisy boli členom SR FNPŠ doručené v rámci podkladov na zasadnutie. 
Prvým kandidátom za člena odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ je p. Igor Kováč, ktorý sa dlhodobo venuje 
monitorovaniu športovej infraštruktúry na Slovensku. Druhou kandidátkou je p. Milota Sidorová, v súčasnosti 
riaditeľka sekcie mestských štúdií a participácie Metropolitného inštitútu v Bratislave, ktorá sa zaoberá rozvojom 
a mapovaním infraštruktúry v hlavnom meste. 
 
V rámci tohto bodu programu o slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb, ktorý ako predseda odbornej 
komisie „Šport zdravotne postihnutých“ informoval členov SR FNPŠ, že člen odbornej komisie „Šport zdravotne 
postihnutých“ p. Vladimír Bajan sa dňa 23.04.2021 vzdal funkcie člena odbornej komisie. 
O slovo požiadal aj člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška, ktorý ako predseda odbornej komisie „Vrcholový šport“ 
informoval členov SR FNPŠ, že člen odbornej komisie „Vrcholový šport“ p. Matej Spišiak sa dňa 23.08.2021 vzdal 
funkcie člena odbornej komisie. 
 
 
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. 7/9/2021 

 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena odbornej komisie 
„Športová infraštruktúra“ p. Milana Hágovského. 

 
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje p. Igora Kováča za člena odbornej komisie „Športová 
infraštruktúra“. 
 
3. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje p. Milotu Sidorovú za člena odbornej komisie 
„Športová infraštruktúra“. 
 
4. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena odbornej komisie 
„Šport zdravotne postihnutých“ p. Vladimíra Bajana. 
 
5. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena odbornej komisie 
„Vrcholový šport“ p. Mateja Spišiaka. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 8 
 
Za: 8 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

 
8. WORKSHOP MŠVVAŠ SR, SOŠV A FNPŠ NA TÉMU ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA ORGANIZOVANÝ 
DŇA 20.09.2021 V TRNAVE 
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Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol bod programu a informoval členov SR FNPŠ o organizácii 
workshopu MŠVVŠ SR v spolupráci s SOŠV a Fondu na podporu športu na tému Športová infraštruktúra, ktorý sa 
uskutoční dňa 20.09.2021 v Trnave. K téme uviedol, že Fond na podporu športu od decembra 2020 uznesením 
vlády Slovenskej republiky disponuje na projekty športovej infraštruktúry národného významu účelovo určenými 
finančnými prostriedkami vo výške 2 mil. EUR a od apríla 2021 ďalšími finančnými prostriedkami vo výške 25,7 mil. 
EUR. V júni 2021 bola schválená schéma štátnej pomoci, ktorá sa týka rozvoja športovej infraštruktúry. Predseda 
SR FNPŠ p. Ladislav Križan ďalej informoval členov SR FNPŠ, že absolvoval nespočetné množstvo stretnutí 
so zástupcami Ministerstva financií Slovenskej republiky, na ktorých ústrednou témou boli finančné prostriedky 
pridelené Fondu na podporu športu a stav ich čerpania. Výstupom workshopu MŠVVŠ SR, SOŠV a FNPŠ by mal 
byť spoločný materiál, ktorý následne bude predložený vláde Slovenskej republiky.  
 
Rozvoj športovej infraštruktúry je jednou z priorít vedenia MŠVVŠ SR. Organizáciou predmetnej udalosti má 
MŠVVŠ SR v úmysle poskytnúť priestor na dialóg, prezentáciu, propagáciu a podporu šírenia informácií, znalostí 
a zdieľania osvedčených postupov v oblasti športovej infraštruktúry. Na workshope sa stretnú zástupcovia vlády 
Slovenskej republiky, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, predstavitelia krajskej a miestnej samosprávy, 
zástupcovia národných športových zväzov, vrátane organizácií športového hnutia a ďalších zainteresovaných 
hostí, aby diskutovali  o histórii, výzvach, prekážkach a úspechoch v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry a snažili 
sa poskytnúť impulz pre vývoj športu v tejto sfére do budúcnosti. 
 
O slovo k predmetnému programu požiadal štátny tajomník pre šport MŠVVŠ SR p. Ivan Husár, ktorý sa v úvode 
poďakoval členom SR FNPŠ za doteraz vykonanú prácu a uviedol, že je rád, že sa činnosť FNPŠ rozbehla a plní 
si svoje poslanie. Osobitne poďakoval členke SR FNPŠ p. Márii Berdisovej, ktorá sa aktívne podieľa na fungovaní 
Fondu na podporu športu, pričom ocenil jej pracovné nasadenie a uviedol, že ho teší, že je členkou SR FNPŠ. 
Ďalej poďakoval všetkým, ktorí sa stali členmi SR FNPŠ, a to p. Branislavovi Trégerovi, p. Ľudovítovi Jurinyimu a 
p. Gáborovi Asványimu. Po osobnom stretnutí s členom SR FNPŠ, p. Michal Varmus vyslovil presvedčenie, že 
bude pre SR FNPŠ prínosom. Následne uviedol, že ho mrzí, že p. Richard Galovič už nie je členom SR FNPŠ, 
keďže ide o top kvalitného športového odborníka s množstvom skúseností, ale poznamenal, že p. Ivan Greguška 
je mu určite minimálne rovnocenným zástupcom. Smerom k členom SR FNPŠ uviedol, že niekoľkokrát so 
zástupcami vlády Slovenskej republiky diskutoval na tému činnosti Fondu na podporu športu a presviedčal 
predstaviteľov vlády Slovenskej republiky o potrebe dostatku času na rozbehnutie všetkých procesov tejto 
inštitúcie, avšak požiadal členov SR FNPŠ, aby sa tempo činnosti zrýchlilo na maximálnu možnú mieru, keďže 
tlaky zo strany vlády Slovenskej republiky na čerpanie pridelených finančných prostriedkov sú enormné. Predsedu 
a členov SR FNPŠ požiadal, aby sa dobudoval a rozšíril administratívny aparát kancelárie FNPŠ, pričom vyslovil 
výhrady k presťahovaniu sa Fondu na podporu športu do Domu športu a podporil pôsobenie Fondu na podporu 
športu v priestoroch STARZ, kde v súčasnosti kancelária FNPŠ sídli. V krátkosti sa vyjadril aj k procesu mapovania 
športovej infraštruktúry a stavom vyplnenia dotazníka zo strany samospráv v tejto oblasti. Na záver poďakoval 
všetkým členom SR FNPŠ za pozornosť. 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan poďakoval štátnemu tajomníkovi pre šport MŠVVŠ SR p. Ivanovi Husárovi 
a generálnemu riaditeľovi sekcie športu MŠVVŠ SR p. Petrovi Dedíkovi za účasť na zasadnutí. 
 
O slovo sa prihlásil člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi, ktorý požiadal ako predseda odbornej komisie „Športová 
infraštruktúra“ štátneho tajomníka pre šport MŠVVŠ SR, že by SR FNPŠ určite privítala spätnú väzbu aj zo strany 
zástupcov štátu, a to najmä ktoré kritéria vnímajú zástupcovia štátu ako kľúčové pri rozvoji športovej infraštruktúry 
na území Slovenskej republiky.  
 
Na záver predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan požiadal členov SR FNPŠ, aby sa zúčastnili workshopu MŠVVaŠ 
SR, SOŠV a FNPŠ na tému športová infraštruktúra, ktorý sa uskutoční dňa 20.09.2021 v Trnave.  
 
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. 8/9/2021 
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1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o organizácii Workshopu 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenského olympijského 
a športového výboru a Fondu na podporu športu na tému športová infraštruktúra organizovaný dňa 
20.09.2021 v Trnave. 

 
2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie od štátneho tajomníka pre šport 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky p. Ivana Husára a generálneho 
riaditeľa sekcie športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky p. Petra Dedíka. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 8 
 
Za: 8 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
9. STAV PRÍPRAVY NOVÝCH VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ 
PODPORY/PRÍSPEVKU A. PREVÁDZKOVATELIA ŠPORTOVO-INFRAŠTRUKTÚRNYCH PREVÁDZOK 
B. ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA 2.0 (BEZ ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY NÁRODNÉHO VÝZNAMU) 
C. ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA NÁRODNÉHO VÝZNAMU 

 
Bod programu krátko uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a informoval členov SR FNPŠ o stave 
jednotlivých výziev.  
 
V priebehu rokovania o tomto bode programu z dôvodu dopredu avizovaných pracovných povinností 
opustil zasadnutie SR FNPŠ člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger, čím došlo k zmene kvóra členov SR FNPŠ 
prítomných na zasadnutí. 
 
V prípade výzvy pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych prevádzok od ostatného zasadnutia boli Fondu 
na podporu športu zo strany PMÚ doručené prvé pripomienky ku schéme štátnej pomoci na podporu podnikov 
prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 (ďalej len „schéma“). 
Témou, ktorú momentálne kancelária FNPŠ rieši je stimulačný účinok, t. j.na základe odporúčania PMÚ sa Fond 
na podporu športu obrátil na Európsku komisiu s otázkou, či v prípade prevádzkovateľov športovej infraštruktúry je 
možné stimulačný účinok považovať za zachovaný v prípade, ak nejde o začatie činnosti, ale o pokračovanie 
v činnosti. Odpoveď zo strany Európskej komisie stále nebola FNPŠ doručená. Po jej doručení bude FNPŠ 
pokračovať v zmysle odporúčaných krokov od Európskej komisie, resp. PMÚ. 
 
Ďalej predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan prešiel k bodu programu s pracovným názvom „Športová infraštruktúra 
2.0“, ktorá sa netýka športovej infraštruktúry národného významu, ale menšej športovej infraštruktúry, kde 
po diskusii so zástupcami vlády Slovenskej republiky by bolo reálne vypísať novú výzvu na športovú infraštruktúru 
v októbri 2021. Následne odovzdal slovo členovi SR FNPŠ a predsedovi odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ 
p. Gáborovi Asványimu, ktorý uviedol, že odborná komisia „Športová infraštruktúra“ analyzovala výzvu č. 2020/001 
a skúsenosti, podnety a pripomienky zhrnula do jednotného dokumentu, ktorý bol súčasťou podkladov k zasadnutiu 
SR FNPŠ.  
 
Odborná komisia „Športová infraštruktúra“ ukončila hodnotenie výzvy č. 2020/01 a na svojom zasadnutí 
prerokovala postrehy a pripomienky členov komisie k hodnotenej výzvy a k hodnotiacim kritériám. SR FNPŠ 
predložila prehľad, ktorý sa v prvej časti venuje hodnoteniu výzvy a v druhej časti jednotlivým hodnotiacim 
kritériám. Vo všeobecnosti sa do kritérií nedostali niektoré požiadavky výzvy, napríklad návštevnosť športoviska, 
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ktorá bola v pôvodnom návrhu výzvy definovaná ako výhoda a v kritériách sa neprejavila. V rámci hodnotenia 
výzvy zo strany kancelárie FNPŠ a komisie nie je jasné rozhranie, čo patrí do formálnej kontroly v réžii kancelárie 
FNPŠ a čo do kontroly „obsahovej“ a kto ju bude realizovať. Niektorí hodnotitelia iba zhodnotili projekt v súlade 
s navrhnutými kritériami hodnotenia. Obsahové hodnotenie je potrebné formálne podchytiť, možno spojiť 
s hodnotením pridaním obsahových kritérií buď diskvalifikačného alebo bodového charakteru. Všeobecne 
ku kritériám odborná komisia uviedla, že ustanovenia kritérií, ktoré boli dodatočne precizované vo FAQ, upraviť už 
aj v novom návrhu výzvy pre športovú infraštruktúru. Ustanovenia kritérií by bolo vhodné spresniť tak, aby 
predpokladali rovnaké hodnotenie od členov odbornej komisie tam, kde sú exaktne hodnotiteľné podľa podkladov 
žiadateľa. Ďalej určiť pomocné kritérium pre stanovenie poradia projektov s rovnakým bodovým hodnotením. 
Pri nových kritériách akceptovať len tie, u ktorých ide o reálny stav. Nepoužívať tie kritériá, u ktorých pôjde len o 
prísľub/odhad žiadateľa do budúcnosti a nie je ich možné žiadnym spôsobom pri hodnotení žiadosti skontrolovať 
ani v budúcnosti vymáhať. Ďalšími podnetmi, ktoré odborná komisia predložila členom SR FNPŠ v rámci výzvy č. 
2020/001 bolo napr. umožniť obciam podávať viac ako jeden projekt v rámci jednej výzvy, nastaviť finančný limit 
pre niektoré druhy infraštruktúry (napr. na telocvičňu bude fond prispievať určitú výšku finančných prostriedkov). 
Kritériá multifunkčnosť, skúsenosti, športový prínos je potrebné prepracovať v novom návrhu výzvy. Národný 
význam navrhla odborná komisia vypustiť a v prípade kritéria bezbariérovosť by bolo vhodné stanoviť konkrétne 
podmienky. Odborná komisia „Športová infraštruktúra“ navrhuje postup, aby SR FNPŠ stanovila zámer a priority 
výzvy a odborná komisia by po skúsenostiach navrhla úpravu kritérií. Na zasadnutí odbornej komisie padol 
napríklad návrh stanoviť okruhy kritérií (pripravenosť projektu, športová kvalita, regionálna potreba atď.), a tie 
potom vyplniť konkrétnymi otázkami, na ktoré je jednoznačná a overiteľná odpoveď. Rovnako sa vyjadrili, že je 
potrebné zvážiť rozsah negatívne vymedzenia okruhu žiadateľov, ktorí by mohli žiadať príspevok. Záverom 
predseda odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gábor Asványi uviedol, že pevne verí, že uvedené podnety 
a pripomienky sprecizujú podmienky novej výzvy, ktoré následne budú presnejšie a zrozumiteľnejšie. 
 
Následne predseda odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gábor Asványi odovzdal slovo tajomníkovi 
odbornej komisie p. Radoslavovi Jenčušovi, ktorý v krátkosti členov SR FNPŠ oboznámil so štatistickými údajmi 
získanými odbornou komisiou v rámci výzvy č. 2020/001. Tajomník odbornej komisie p. Radoslav Jenčuš uviedol, 
že podľa typu športovej infraštruktúry sa na telocvične pri základných školách vyčlenilo približne 7 mil. EUR (14 
projektov), na vonkajšie ihriská pri základných školách 2,8 mil. EUR (26 projektov) a pri stredných školách 1,2 mil. 
EUR (4 projekty), a teda do škôl a školských zariadení išlo približne 11,1 mil. EUR, čo predstavuje 46% z celkovej 
alokácie. Do samospráv išlo približne 19 mil. EUR, čo predstavuje 82% z celkovej alokácie, z toho obciam 9,2 mil. 
EUR (38%), mestám 9 mil. EUR (37%), VÚC 1,7 mil. EUR (7%). Športové organizácie boli odlíšené podľa právnej 
formy, kde občianskym združeniam išlo približne 2,3 mil. EUR (10%) a obchodným spoločnostiam 1,7 mil. EUR 
(7,4%). 
 
 
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. 9/9/2021 

 
1. Správna rada Fondu na podporu športu prerokovala a berie na vedomie aktuálny stav výzvy 
prevádzkovatelia športovo-infraštruktúrnych prevádzok. 

 
2. Správna rada Fondu na podporu športu prerokovala a zaviazala sa v spolupráci s kanceláriou FNPŠ 
pripraviť inovovaný návrh výzvy pre športovú infraštruktúru s dátumom vyhlásenia výzvy do termínu 
15.10.2021. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 7 
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Za: 7 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
10. RÔZNE 
 
Bod programu krátko uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan.  
 
O slovo požiadala generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková, ktorá vzhľadom na nejednoznačné 
stanovisko týkajúce sa nového sídla FNPŠ a s poukazom na zamietavé stanovisko štátneho tajomníka pre šport 
MŠVVŠ SR o možnosti sídla FNPŠ v Dome športu požiadala o zrušenie alebo zmenu uznesenia č. 9/8/2021 
schváleného na 24. zasadnutí SR FNPŠ v Trnave.  
 
Na uvedené reagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a uviedol, že podľa informácii by sa do Domu športu 
malo presťahovať Národné športové centrum (ďalej len „NŠC“) a rešpektuje názor štátneho tajomníka pre šport 
MŠVVŠ SR v tejto veci, ale Fond na podporu športu je verejnoprávna inštitúcia, a preto navrhuje nerušiť uznesenie 
č. 9/8/2021 schválené na zasadnutí SR FNPŠ v Trnave týkajúce sa sídla FNPŠ s tým, že by sa na septembrovom 
zasadnutí SR FNPŠ celá situácia ohľadom sídla FNPŠ posunula dopredu. Ďalej uviedol, že si je vedomý stavu, že 
súčasné priestory nie sú vyhovujúce pre zamestnancov FNPŠ, a pre neho samotného ako štatutárny orgán je to 
takisto dôležitá vec. Veľmi rád by to už vyriešil na najbližšom zasadnutí SR FNPŠ, keďže sa touto otázkou SR 
FNPŠ zaoberá už dlhú dobu.  
 
K predmetnej téme sa vyjadril aj člen SR FNPŠ p. Dušan Šaradín, ktorý poznamenal, že to vníma rovnako 
intenzívne a vo vzťahu ku generálnej riaditeľke kancelárie FNPŠ má pocit, že v rámci tejto témy sú jej akoby 
hádzané polená pod nohy, keďže bola na poslednom zasadnutí SR FNPŠ zaviazaná túto situáciu riešiť a stále to 
nemá jednoznačné stanovisko k tejto veci. Na základe uvedeného si myslí, že by ju mala SR FNPŠ podporiť 
s hľadaním nového sídla, keďže sa Fond na podporu športu nevie ďalej pohnúť v iných závažnejších veciach 
z dôvodu nedostatočnej personálnej kapacity kancelárie FNPŠ. Aj vo vzťahu k návrhu štátneho tajomníka pre šport 
MŠVVŠ SR na doplnenie personálnych kapacít je na mieste tiež otázka, či sa s predmetnými návrhmi stotožní 
samotná generálna riaditeľka kancelárie, ktorá má na starosti aparát kancelárie FNPŠ.  
 
Na vyjadrenia reagovala generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková tým, že je potrebné zaujať 
jednoznačné a konkrétne stanovisko k potenciálnemu presunu sídla FNPŠ do Domu športu zo strany SR FNPŠ aj 
vzhľadom na vyjadrenie štátneho tajomníka pre šport MŠVVŠ SR. Rovnako potvrdila stav, že už z časového 
hľadiska nie je relevantné ďalej naťahovať aktuálny stav, nakoľko pracovná agenda exponenciálne pribúda, čo 
v budúcnosti bude náročné kanceláriou FNPŠ zastrešiť, a to môže mať za následok neplnenie si povinností 
zo strany kancelárie v stanovených termínov. 
 
O slovo následne požiadal člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška, ktorý sa tiež opýtal na plánovaný termín ďalšieho 
zasadnutia SR FNPŠ.  
 
Na uvedené reagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan, ktorý navrhol najbližšie zasadnutie SR FNPŠ 
uskutočniť elektronickou formou online videokonferenciou, a to z dôvodu vyriešenia témy výročnej správy a navrhol 
termín 30.09.2021. Vzhľadom na pandemickú situáciu v súvislosti s COVID-19 by sa ďalšie prezenčné zasadnutie 
SR FNPŠ mohlo uskutočniť v októbri 2021 a opäť niekde v krajskom meste napríklad v Banskej Bystrici vzhľadom 
na organizáciu Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2022. 
 
Na záver o slovo požiadal opäť člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška, ktorý sa vyjadril k stavu odborných komisií FNPŠ, 
ktoré sú dlhodobo nečinné a nefunkčné, pričom navrhol riešiť predmetnú situáciu ohľadom pokračovania činnosti 
niektorých odborných komisií na najbližšom zasadnutí.  
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Zároveň požiadal o slovo ďalší člen SR FNPŠ p. Michal Varmus, ktorý Fondu na podporu športu navrhol prípadnú 
spoluprácu pri poskytnutí dát a analýz týkajúcich sa športovej infraštruktúry zo strany študentov Žilinskej univerzity. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 

 
Uznesenie č. 10/9/2021 

 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie diskusné príspevky členov SR FNPŠ 
a generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 7 
 
Za: 7 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 

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 príjemný 

zvyšok dňa.  

 

 

 

Ladislav Križan              Silvia Ondrejčáková 
    predseda správnej rady FNPŠ   koordinátorka procesov FNPŠ a overovateľ zápisnice 

 

 

 

Michal Fabian               Renata Munková 
      zapisovateľ, právnik FNPŠ   generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ a overovateľ zápisnice 
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Uznesenia prijaté na zasadnutí Správnej rady Fondu na podporu športu dňa 26. augusta 2021:  

 

Uznesenie č. 1/9/2021 SR FNPŠ: 

Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 2/9/2021 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie prezentáciu Športová infraštruktúra na území mesta 

Trenčín - história, stav a perspektívy predstavené primátorom mesta Trenčín Richardom Rybníčkom a jeho tímom. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 3/9/2021 SR FNPŠ: 

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

od posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 09.07.2021. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 4/9/2021 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od predsedu SR FNPŠ, predsedu odbornej 

komisie „Profesionálny šport“ a generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ o stave výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie mimoriadnej podpory č. 2021/003 - profesionálne športové kluby. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu poveruje predsedu SR FNPŠ v prípade nevyhnutnosti predĺžiť stanovený 

termín na predkladanie žiadostí v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory 

č. 2021/003 - profesionálne športové kluby. 

T: do najbližšieho zasadnutia SR FNPŠ 

Z: Ladislav Križan, Renata Munková 

 
Uznesenie č. 5/9/2021 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu sa oboznámila so stavom výzvy č. 2021/002 a schvaľuje rozhodnutia 

o poskytnutí mimoriadnej podpory podľa § 20a zákona o fonde a výzvy č. 2021/002 - amatérske kluby a organizácie 

v znení doplneného zoznamu úspešných žiadateľov - 3. časť. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 
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Uznesenie č. 6/9/2021 SR FNPŠ: 

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

a predsedu odbornej komisie “Športová infraštruktúra”. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh rozhodnutia o poskytnutí príspevku na projekt a návrh 

rozhodnutia o neposkytnutí príspevku na projekt s pripomienkami. 

3. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh vzorovej zmluvy o príspevku na projekt podpory športu 

s pripomienkami. 

T: do 03.09.2021 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 7/9/2021 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena odbornej komisie „Športová 

infraštruktúra“ p. Milana Hágovského. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje p. Igora Kováča za člena odbornej komisie „Športová 

infraštruktúra“. 

3. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje p. Milotu Sidorovú za člena odbornej komisie „Športová 

infraštruktúra“. 

4. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena odbornej komisie „Šport 

zdravotne postihnutých“ p. Vladimíra Bajana. 

5. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena odbornej komisie „Vrcholový 

šport“ p. Mateja Spišiaka. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 8/9/2021 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o organizácii Workshopu Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenského olympijského a športového výboru a Fondu 

na podporu športu na tému športová infraštruktúra organizovaný dňa 20.09.2021 v Trnave. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie od štátneho tajomníka pre šport 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky p. Ivana Husára a generálneho riaditeľa sekcie 

športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky p. Petra Dedíka. 

 
Uznesenie č. 9/9/2021 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu prerokovala a berie na vedomie aktuálny stav výzvy prevádzkovatelia 

športovo-infraštruktúrnych prevádzok. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu prerokovala a zaviazala sa v spolupráci s kanceláriou FNPŠ pripraviť 

inovovaný návrh výzvy pre športovú infraštruktúru s dátumom vyhlásenia výzvy do termínu 15.10.2021. 

T: do najbližšieho zasadnutia 

Z: Renata Munková 
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Uznesenie č. 10/9/2021 SR FNPŠ: 

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

riaditeľky kancelárie FNPŠ. 

T: ihneď 

Z: Ladislav Križan, Renata Munková 

 



NA ROZHODNUTIE 26082021.xlsx 8.10.21

Číslo 
žiadosti

Názov subjektu IČO
Suma 

oprávnených 
nákladov v EUR

Max. počet 
športovcov

Počet 
športovcov 
(upravený)

Rozd
iel

Suma príspevku (50% 
oprávnených 

nákladov)

Počet 
športovcov x 50 

EUR

ODPORÚČANÁ suma 
príspevku na 

schválenie v EUR (50-
násobok)

Športy

422 FC Rohožník 31874592 19 340,73 106 106 0 9 670,37 5 300 5 300,00 futbal

417 Futbalový Klub Marcelová 36098922 7 100,51 86 86 0 3 550,26 4 300 3 550,00 futbal
54 Gymnastický klub Elán Prievidza 14220954 11 419,51 240 240 0 5 709,76 12 000 5 709,00 gymnastika

275 Gymnastika a fitness Žilina 50372700 14 840,84 199 197 2 7 420,42 9 850 7 420,00 gymnastika, kulturistika

262 Hádzanársky klub Asociácie športov Trenčín 18046231 20 988,52 116 116 0 10 494,26 5 800 5 800,00 hádzaná, hádzaná

313 IBFF Fit Kids Slovakia 51223864 30 030,06 34 34 0 15 015,03 1 700 1 700,00 kulturistika a fitnes

310 MALINA Gymnastické centrum 42354650 35 417,96 86 86 0 17 708,98 4 300 4 300,00 gymnastika

377 Mestský futbalový klub Stará Ľubovňa 42230977 39 935,84 111 111 0 19 967,92 5 550 5 550,00 futbal

256 Mestský hokejový klub Dolný Kubín 31939902 13 707,62 96 96 0 6 853,81 4 800 4 800,00 ľadový hokej

370 Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza 35994134 14 070,00 94 94 0 7 035,00 4 700 4 700,00 basketbal

302 Občianske združenie DISTRICT DANCE 42065186 5 117,63 57 57 0 2 558,82 2 850 2 558,00 tanečný šport

307 PROefekt team, o.z. 42278848 15 758,47 27 24 3 7 879,24 1 200 1 200,00 cyklistika, triatlon

273 SK Trnava Panthers 37851772 10 617,85 110 82 28 5 308,93 4 100 4 100,00 baseball, softbal

409 ŠK HARGAŠOVA ZÁHORSKÁ BYSTRICA 30868068 1 404,00 135 135 0 702,00 6 750 702,00 florbal

217 ŠK Hornets Košice - mládež o.z. 35555661 6 693,85 45 45 0 3 346,93 2 250 2 250,00 plavecké športy

342 ŠK Železiarne Podbrezová a.s. 50922599 34 981,00 86 79 7 17 490,50 3 950 3 950,00 biatlon, cyklistika, kolky, lyžovanie

211 Školský športový klub Gymnázium, Bilíkova 24 50956540 9 268,51 314 314 0 4 634,26 15 700 4 634,00 volejbal

323 ŠPORTOVÝ KLUB MESTA DUDINCE 31907059 16 158,72 65 65 0 8 079,36 3 250 3 250,00 futbal

251 ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK, o. z. 42178746 18 314,31 167 167 0 9 157,16 8 350 8 350,00 volejbal

388 Telovýchovná jednota SPARTAK Vysoká nad Kysucou 30227364 7 817,29 44 44 0 3 908,65 2 200 2 200,00 futbal

363 Telovýchovná jednota Tatran Oravské Veselé 14220113 5 513,98 55 55 0 2 756,99 2 750 2 750,00 futbal

184 Tenis club 92 Levoča 17149461 2 318,00 22 22 0 1 159,00 1 100 1 100,00 tenis

81 TENISOVÁ AKADÉMIA EDMUND PAVLÍK BANSKÁ BYSTRICA, o. z. 37897543 13 412,80 134 134 0 6 706,40 6 700 6 700,00 tenis

53 Univerzitný dámsky hádzanársky klub Nitra 37970721 7 376,00 78 78 0 3 688,00 3 900 3 688,00 hádzaná

SPOLU 361 604,00 180 802,00 96 261,00

Zoznam schválených rozhodnutí o poskytnutí mimoriadnej podpory podľa § 20a zákona o fonde a výzvy č. 
2021/002 - amatérske kluby a organizácie v znení doplneného zoznamu úspešných žiadateľov - 3. časť.

Príloha
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Správna rada 
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Dátum a miesto konania: 26.08.2021, TUHQþtQ 
 
Priezvisko a meno                                                       Podpis 

.ULåDQ�/DGLVODY 
 

 

Rybánsky Jaroslav Online 

-XULQ\L�ďXGRYtW  

Asványi Gábor  

.UQiþ�-R]HI Ospravedlnený 

Berdisová Mária Online 

Dráb Miroslav  

âDUDGtQ�'XãDQ  

*UHJXãND�,YDQ  

Tréger Branislav  

Varmus Michal  

 
 



 

&ŽŶĚ�ŶĂ�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƓƉŽƌƚƵ͕ Stromová 9, Bratislava 831 01͕��/�K͗�52846059, Email: office@fnps.sk 
www.fondnapodporusportu.sk 

 

 
35(=(1þ1É�/,67,1$ 

 
POZVANÍ, HOSTIA A PRÍSEDIACI 

 
 

=DVDGQXWLH�6SUiYQHM�UDG\�)RQGX�QD�SRGSRUX�ãSRUWX�GĖD�26.08.2021  

þtVOR Priezvisko a meno Podpis 
1. âPiWUDOD�-DURPtU �'5�)13â� Online 

2. 7YUGRĖ�-R]HI  

3. Fabian Michal  

4. Renata Munková   

5. 6LOYLD�2QGUHMþiNRYi�  

6. 5DGRVODY�-HQþXã  

7. Peter Dedík  

8. Ivan Husár  


