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Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-1/2021 
 

ZÁPISNICA 

 
 

zo 17. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu 
 

Miesto konania: Videokonferencia 

 
 
Dátum a čas konania: 29.1. 2021, od 8:00 do 14:00  
 
Členovia SR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
1. Ladislav Križan, predseda SR FNPŠ 
2. Jaroslav Rybánsky, podpredseda SR FNPŠ 
3. Mária Berdisová, členka SR FNPŠ 
4. Jozef Turčány, člen SR FNPŠ 
5. Dušan Šaradín, člen SR FNPŠ 
6. Jozef Krnáč, člen SR FNPŠ 
7. Miroslav Dráb, člen SR FNPŠ 
8. Ivan Greguška, člen SR FNPŠ 
9. Ľudovít Jurinyi, člen SR FNPŠ 
10. Gábor Asványi, člen SR FNPŠ 
11. Anton Danko, člen SR FNPŠ 
 
Členovia DR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
Jaromír Šmátrala, predseda DR FNPŠ 
Alena Kánová, členka DR FNPŠ 
Anna Orthová, členka DR FNPŠ 
 
Pracovníci FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
1. Matúš Štulajter, právny poradca FNPŠ 
2. Silvia Ondrejčáková, zamestnankyňa FNPŠ 
3. Jozef Tvrdoň, zamestnanec FNPŠ 
 

Iné osoby prítomné na jednotlivých bodoch zasadnutia sú uvedené priamo pri nich.  
 
 

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA 
 
 
1. OTVORENIE 
 
Zasadnutie správnej rady FNPŠ prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu ZOOM otvoril predseda SR FNPŠ, 
Ladislav Križan, ktorý privítal prítomných členov SR FNPŠ a skonštatoval, že SR FNPŠ je uznášaniaschopná. 
Vypracovaním zápisnice zo zasadania bol poverený Matúš Štulajter, overením zápisnice predseda SR FNPŠ 
Ladislav Križan a koordinátorka procesov FNPŠ Silvia Ondrejčáková. 
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2. SCHVÁLENIE PROGRAMU SPRÁVNEJ RADY 
 
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan odprezentoval navrhovaný program zasadnutia, ktorý bol zaslaný všetkým 
členom SR FNPŠ. Program bol schválený bez zmien. Členovia SR FNPŠ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/1/2021 
 
1. Správna rada FNPŠ schvaľuje nasledovný program zasadnutia SR FNPŠ. 
 
1. Otvorenie 
2. Schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov 
3. Informácie od predsedu SR FNPŠ od posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 18.12.2020 
4. Aktualizácia Štatútu FNPŠ vzhľadom na novelu ZoFnPŠ (zákon č. 323/2020 Z.z.) 
5. Návrh zmluvy medzi FNPŠ s MŠVVaŠ SR na 20 000 000 eur vzhľadom na § 22, ods.1 ZoFNPŠ 
6. Výzva č. 2021/001 - Profesionálne športové kluby- aktuálny stav po zverejnení dňa 26.1.2021 a prípadné 
pokračovanie pre kalendárny rok 2021 vzhľadom na pokračujúcu pandémiu COVID-19 
7. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001- aktuálny stav po 
zverejnení dňa 31.12.2020 a nasledovné otvorené otázky: 

i. Časový harmonogram 
ii. Dodatok ku kritériám (váha jednotlivých kritérií) 
iii. Formulár 
iv. Odpovede na vybrané často kladené otázky doručené FNPŠ 
v. Spôsob zasielanie žiadostí 
vi. Štátna pomoc 

8. Návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre neprofesionálne športové 
kluby vo výške 4 000 000 euro v zmysle zmluvy o poskytnutí príspevku na mimoriadnu podporu v športe 
podľa § 22 ods. 1 zákona o fonde v sume 10 000 000 eur medzi FNPŠ a MŠVVaŠ SR 
9. Tézy programu možnej pomoci a podpory vlastníkom a správcom športovej infraštruktúry na zmiernenie 
dopadov pandémie COVID-19 vrátane spoločnej žiadosti SOŠV, SPF a Olympijského tréningového centra 
v Šamoríne 
10. Tézy programu možnej pomoci a podpory na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 na organizátorov 
masových športových podujatí, najmä masových bežeckých podujatí 
11. Rôzne 
 
Hlasovanie: 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
3.  INFORMÁCIE OD PREDSEDU SR FNPŠ OD POSLEDNÉHO ZASADNUTIA SR FNPŠ DŇA 18.12.2020 
 
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan zrekapituloval prítomným ťažiskové udalosti od posledného zasadnutia SR 
FNPŠ. Išlo najmä o :  

● vývoj a aktuálny stav výziev vyhlásených zo strany FNPŠ,  
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● o priebeh a výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež 
a šport pri prerokovávaní Výročnej správy Fondu na podporu športu za rok 2019 konaného dňa 26.1.2021, 
na ktorom sa zúčastnili s podpredsedom SR FNPŠ Jaroslavom Rybánskym, 

● o priebehu a výsledkoch rokovania s prezidentom SOŠV Antonom Siekelom konaného dňa 28.1.2021 
● o stave kancelárie FNPŠ a jej nových pracovníkoch. 

 
Správna rada FNPŠ hlasovala o tomto návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 2/1/2021 
 
1. Správna rada FNPŠ berie na vedomie informáciu predsedu SR FNPŠ o  činnostiach FNPŠ od posledného 
zasadnutia SR FNPŠ zo dňa 18.12. 2020 
 
 
Hlasovanie 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
4. AKTUALIZÁCIA ŠTATÚTU FNPŠ VZHĽADOM NA NOVELU ZOFNPŠ (ZÁKON Č. 323/2020 Z.Z.) 
 

Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan predstavil upravený štatút v súvislosti s prijatou novelou zákona o FNPŠ (č. 
323/2020 Z.z.), ktorého úplné nové znenie doplnil v rámci podkladov k zasadnutiu i dokument v režime sledovania 
zmien.  
 
 

Uznesenie č. 3/1/2021 
 
1. Správna rada FNPŠ schvaľuje predložený návrh inovovaného štatútu. 
 
Hlasovanie 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
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5. NÁVRH ZMLUVY MEDZI FNPŠ S MŠVVAŠ SR NA 20 000 000 EURO VZHĽADOM NA § 22, ODS.1 ZOFNPŠ 
 
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan predstavil návrh zmluvy medzi FNPŠ a MŠVVaŠ SR na 20 000 000 eur 
v súlade s § 22 ods. 1 zákona o FNPŠ. 
 

.Uznesenie č. 4/1/2021 
 
1. Správna rada FNPŠ súhlasí s  navrhovaným znením zmluvy zaslanej z  MŠVVaŠ SR a poveruje predsedu 
SR FNPŠ Ladislava Križana menom FNPŠ jej podpísaním. 
 
 
Hlasovanie 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
6.  VÝZVA Č. 2021/001 - PROFESIONÁLNE ŠPORTOVÉ KLUBY- AKTUÁLNY STAV PO ZVEREJNENÍ DŇA 

26.1.2021 A PRÍPADNÉ POKRAČOVANIE PRE KALENDÁRNY ROK 2021 VZHĽADOM NA POKRAČUJÚCU 

PANDÉMIU COVID-19 
 
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan zopakoval genézu tvorby výzvy pre profesionálne športové kluby, ktorá po 
kladnom stanovisku od EK po 15.1.2021, konaní spoločnej tlačovej konferencie s MŠVVaŠ SR, MH SR a SIEA 
dňa 20.1.2021 a nevyhnutnom súhlase PMÚ so zmenou dátumu začiatku rozhodného obdobia (z 13.3. na 
1.3.2019) bola zverejnená na webovej stránke FNPŠ dňa 26.1.2021.  
 
Európska komisia iba deň pred aktuálnym zasadnutím SR FNPŠ dňa 29.1., t.j. 28.1.2021, zmenila už 5. dodatkom 
Dočasný rámec štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou ochorenia 
COVID-19. Schválením dodatku k tomuto Dočasnému rámcu jednak predĺžila jeho platnosť do 31. decembra 2021, 
a súčasne tiež zvýšila stropy zahrnuté v Dočasnom rámci, ktoré sa týkajú aj vyhlásenej výzvy č. 2021/001 na 
podporu profesionálneho športu. Celková suma pomoci poskytnutá podnikom podľa schémy štátnej pomoci na 
podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 sa v dôsledku rozhodnutia Európskej komisie môže 
zvýšiť z 800 000 eur o milión euro na 1,8 milióna eur. Úprava celkovej sumy však nemá žiaden vplyv na maximálnu 
celkovú výšku pomoci pre jeden profesionálny športový klub, ktorá tak ostáva aj naďalej nezmenená, ako bola 
zverejnená v bode č. 34 schémy štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19. 
Keďže profesionálny šport na Slovensku je pre jeho špecifiká financovaný nezriedka vlastníkmi klubov z ich iných 
podnikateľských aktivít, zvýšenie stropu by mohlo umožniť čerpanie vyššej sumy pomoci za celú skupinu (jediný 
podnik je v zmysle práva štátnej pomoci chápaný ako hospodárska jednotka, ktorá môžu tvoriť viaceré právne 
oddelené subjekty s vlastným IČO), čím sa zvyšuje možnosť pomôcť priamo i profesionálnym športovým klubom. 
Informoval, že na prípadné zvýšenie stropu štátnej pomoci (z 800 000 eur na 1,8 milióna eur) v rámci už vyhlásenej 
výzvy č. 2021/001 bude nevyhnutná úprava schémy štátnej pomoci a jej notifikácia zo strany Európskej komisie. 
Navrhol preto citlivo zvážiť možnosť predĺžiť lehotu na predkladanie žiadostí kvôli týmto aktuálnym skutočnostiam 
z 16.2.2021 na neskôr.   
 
Člen SR FNPŠ Ľudovít Jurinyi informoval o aktuálnom stave v profesionálnych hokejových kluboch z najvyššej 
súťaže a uviedol, že stanovené podmienky na získanie finančného príspevku z tejto výzvy sú pre viaceré kluby 
nevhodné až tak, že nebudú môcť získať žiadne finančné prostriedky. 
 

https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2021-01/schema_c2-v5.pdf
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Podpredseda SR FNPŠ Jaroslav Rybánsky takisto informoval, že i podľa jemu dostupných informácii po zverejnení 
výzvy časť z pôvodne ňou dotknutých cca 100 športových klubov nebude oprávnená čerpať z nej žiadne alebo 
veľmi limitované finančné zdroje.    
 
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ predseda SR FNPŠ Ladislav Križan navrhol, aby ho SR poverila menom 
FNPŠ na rokovanie s príslušnými predstaviteľmi štátu s cieľom vyčlenenia ďalších finančných prostriedkov, ktoré 
by boli určené na zmiernenie následkov pandémie COVID-19 na sektor profesionálneho športu v Slovenskej 
republike za obdobie najmä 1. polroka 2021 (t.j. 2. polovice športovej sezóny 2020/2021), keďže je odôvodnený 
predpoklad, že ak aj táto bude pokračovať pre pandémiu COVID-19 bez prerušenia i naďalej, bude to úplne bez 
divákov alebo iba s ich veľmi limitovanými počtami.   
 
 

Uznesenie č. 5/1/2021 
 
1.Správna rada FNPŠ berie na vedomie aktuálne informácie k  stavu výzvy č.2021/001 vrátane prijatia 
5.dodatku k Dočasnému rámcu dňa 28.1.2021.  
2.Správna rada FNPŠ poveruje predsedu SR FNPŠ Ladislava Križana, aby pre možný vplyv 5.dodatku 
Dočasného rámca na text výzvy č.2021/001 a súvisiaci možný proces notifikácie zvýšenia stropov 
prostredníctvom PMÚ na EK rozhodol o prípadnom predĺžení termínu na podanie žiadosti z 16.2.2021 na 
neskorší termín.      
3.Správna rada FNPŠ poveruje predsedu SR FNPŠ Ladislava Križana, aby menom FNPŠ rokoval 
s  príslušnými predstaviteľmi štátu s cieľom vyčleniť ďalšie finančné prostriedky, ktoré by na zmiernenie 
následkov pandémie COVID-19 boli určené pre sektor profesionálneho športu v  Slovenskej republike za 
obdobie najmä 1. polroka 2021.  
 

Hlasovanie 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 

 
7. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU V RÁMCI PROGRAMU 
„VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY“ ČÍSLO: 2020/001- 
AKTUÁLNY STAV PO ZVEREJNENÍ DŇA 31.12.2020 A NASLEDOVNÉ OTVORENÉ OTÁZKY: 
i. Časový harmonogram 
ii. Dodatok ku kritériám (váha jednotlivých kritérií) 
iii. Formulár 
iv. Odpovede na vybrané často kladené otázky doručené FNPŠ 
v. Spôsob zasielanie žiadostí 
vi. Štátna pomoc 
 
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan uviedol tému vrátane jej subtém. Po následnej rozsiahlej diskusii členov SR 
FNPŠ týkajúcej sa časového harmonogramu, dodatku ku kritériám a ich váham, odpovedí na často kladené otázky 
žiadateľov i s pracovníkmi kancelárie FNPŠ, formuláru a spôsobu podávania žiadostí (Martina Tvrdoňová z 
WellGiving, o.z. a pán Roman Krajniak z Paysy s. r. o. v tejto časti stručne predstavili ich IKT systémy na 
administráciu žiadostí, ich základné prvky a funkcionality) a témy práva štátnej pomoci vo vzťahu k výzve s cieľom 
podporiť férovú súťaž bolo prijaté nasledovné uznesenie 
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Uznesenie č. 6/1/2021 
 
1. Správna rada FNPŠ z  dôvodu pretrvávajúceho núdzového stavu  predlžuje lehotu na podávanie žiadostí 
z namiesto pôvodných od 15.2. do 1.3.2021 na od 15.3. do 31.3. 2021 a po prerokovaní a  po rozsiahlej 
diskusii schvaľuje Dodatok č. 01/2021 k Smernici S-17/2020 obsahujúci kritéria hodnotenia žiadostí a ich 
váhy a z neho vyplývajúci Zoznam požadovaných príloh k žiadosti.  
 

Hlasovanie 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
8. NÁVRH VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY PRE 

NEPROFESIONÁLNE ŠPORTOVÉ KLUBY VO VÝŠKE 4 000 000 EUR V ZMYSLE ZMLUVY O POSKYTNUTÍ 

PRÍSPEVKU NA MIMORIADNU PODPORU V ŠPORTE PODĽA § 22 ODS. 1 ZÁKONA O FONDE V SUME 10 000 

000 EUR MEDZI FNPŠ A MŠVVAŠ SR 

 

Člen SR FNPŠ Ivan Greguška informoval prítomných o základných tézach výzvy na poskytnutie mimoriadnej 
podpory pre neprofesionálne športové kluby vo výške 4 000 000 eur, ktorá je pripravovaná spolu s MŠVVaŠ SR, 
po čom bolo prijaté nasledovné uznesenie 
   

Uznesenie č. 7/1/2021 
 
1. Správna rada FNPŠ berie na vedomie informácie od člena SR FNPŠ Ivana Gregušku o  základných tézach 
spolu s MŠVVaŠ SR pripravovanej výzvy na poskytnutie mimoriadnej podpory pre neprofesionálne 
športové kluby vo výške 4 000 000 eur v zmysle zmluvy o poskytnutí príspevku na mimoriadnu podporu v 
športe podľa § 22 ods. 1 zákona o fonde v sume 10 000 000 eur medzi FNPŠ a MŠVVaŠ SR a vyslovuje 
ambíciu ju po jej finalizácii na najbližšom zasadnutí schváliť a následne zverejniť, a to do konca februára 
2021.   
 
Hlasovanie 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 

https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2021-02/Dodatok%20%C4%8D1.pdf
https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2021-02/Zoznam%20po%C5%BEadovan%C3%BDch%20pr%C3%ADloh%20k%20%C5%BDiadosti%20o%20poskytnutie%20pr%C3%ADspevku%20v%20r%C3%A1mci%20programu%20%E2%80%9EV%C3%BDstavba%2C%20rekon%C5%A1trukcia%20a%20moderniz%C3%A1cia%20%C5%A1portovej%20infra%C5%A1trukt%C3%BAry%E2%80%9C%20na%20z%C3%A1klade%20V%C3%BDzvy%20%C4%8D.2020_001%20vyhl%C3%A1senej%20d%C5%88a%2031.12.2020.pdf
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9. TÉZY PROGRAMU MOŽNEJ POMOCI A PODPORY VLASTNÍKOM A SPRÁVCOM ŠPORTOVEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY NA ZMIERNENIE DOPADOV PANDÉMIE COVID-19 VRÁTANE SPOLOČNEJ ŽIADOSTI 

SOŠV, SPF A OLYMPIJSKÉHO TRÉNINGOVÉHO CENTRA V ŠAMORÍNE 

 

Zástupca dozornej rady X-BIONIC® SPHERE a.s. Juraj Bača bližšie predstavil v spolupráci s SOŠV v rámci 
existujúceho Olympic Training Center Slovakia pripravovaný koncept športovej prípravy vrcholových športovcov v 
komplexe X- Bionic Sphere v Šamoríne. Hlavný cieľ je jeho udržateľné financovanie nielen počas pandémie 
COVID-19. Následne zodpovedal otázky členov SR FNPŠ. Po následnej rozsiahlej diskusii členov SR FNPŠ 
zohľadňujúcej aktuálne problémy všetkých typov veľmi rôznorodých vlastníkov, správcov a prevádzkovateľov 
športovej infraštruktúry v SR počas pandémie COVID-19 bolo prijaté nasledovné uznesenie:     
 

Uznesenie č. 8/1/2021 
 

1. Správna rada  FNPŠ berie na vedomie možnosti a limity prípadného programu pomoci vlastníkom, 
správcom a prevádzkovateľom športovej infraštruktúry v SR na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 
a vyslovuje ambíciu po finalizácii na najbližšom zasadnutí program schváliť a následne zverejniť, a to do 
konca februára 2021.   

 
Hlasovanie 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

10. TÉZY PROGRAMU MOŽNEJ POMOCI A PODPORY NA ZMIERNENIE DOPADOV PANDÉMIE COVID-19 NA 

ORGANIZÁTOROV MASOVÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ, NAJMÄ MASOVÝCH BEŽECKÝCH PODUJATÍ 

 

Zástupcovia hromadných športových podujatí, ktoré sú charakteristické dostupnosťou i pre širokú verejnosť 
(dlhodobo sa na ne športovým tréningom pripravujúca verejnosť tvorí ich aktívne športujúcich účastníkov), a to 
Jozef Pukalovič spomedzi organizátorov maratónu v Bratislave a Branislav Koniar spomedzi organizátorov 
maratónu v Košiciach, predstavili špecifiká nimi organizovaných podujatí v roku 2020 vzhľadom na pandémiu 
COVID-19. Zdôraznili neustále sa meniace zákazy, obmedzenia a regulácie, ktoré úplne zabránili organizácii alebo 
znížili počty športujúcich z tisícov na desiatky a zdôraznili, že v existujúcich programoch pomoci v dôsledku 
pandémie COVID-19 nie sú temer nikdy pre ich špecifickosť oprávnenými žiadateľmi. Po následnej rozsiahlej 
diskusii členov SR FNPŠ, počas ktorej sa pre pracovné povinnosti ospravedlnil z ďalšieho zasadnutia člen SR 
FNPŠ Ľudovít Jurinyi, a so snahou zohľadniť aktuálne problémy všetkých typov veľmi podobných, no i rôznorodých 
organizátorov bolo prijaté nasledovné uznesenie:     
 

Uznesenie č. 9/1/2021 
 

1. Správna rada FNPŠ berie na vedomie možnosti a limity prípadného programu pomoci na zmiernenie 
dopadov pandémie COVID-19 organizátorom hromadných športových podujatí, ktoré sú charakteristické 
dostupnosťou i pre širokú verejnosť (dlhodobo sa na ne športovým tréningom pripravujúca verejnosť tvorí 
ich aktívne športujúcich účastníkov) a vyslovuje ambíciu na najbližšom zasadnutí prípadný program 
pomoci im schváliť a následne zverejniť, a to do konca februára 2021. 
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Hlasovanie 
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

 

11. RÔZNE 

 

SR FNPŠ stanovila konsenzuálne termín svojho ďalšieho zasadnutia na 26.2. 2021 opätovne online.  

 

 

 

Matúš Štulajter, v.r. 
 

zapisovateľ, právny poradca FNPŠ 
 
 
 

Ladislav Križan, v.r. 
 

predseda správnej rady FNPŠ a overovateľ zápisnice 
 
 
 
 

Silvia Ondrejčáková, v.r. 
 

Koordinátor procesov FNPŠ a overovateľ zápisnice 
 

 
 


