
 
Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-6/2022 

 
 

 

ZÁPISNICA 
z 33. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu 

 
 
 
 

Miesto konania: Administratívna budova NTC, Príkopova 6, 831 03 Bratislava (salónik 1 - 2. poschodie) 
 
Dátum a čas konania: 20.09.2022, od 08:15 hod. do 14:00 hod. 
 
 
Členovia SR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
1. Ladislav Križan, predseda SR FNPŠ 
2. Lukáš Pitek, člen SR FNPŠ 
3. Ivan Greguška, člen SR FNPŠ 
4. Miroslav Dráb, člen SR FNPŠ 
5. Gábor Asványi, člen SR FNPŠ 
6. Dušan Šaradín, člen SR FNPŠ 
7. Branislav Tréger, člen SR FNPŠ 
8. Michal Varmus, člen SR FNPŠ 
9. Jozef Krnáč, člen SR FNPŠ 
 
Členovia SR FNPŠ neprítomní a ospravedlnení na zasadnutí: 

 
- 
 

Členovia DR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 

Peter Dedík, predseda DR FNPŠ  
 
Pracovníci FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 

Renata Munková, generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ 
Michal Fabian, právnik kancelárie FNPŠ 
Silvia Ondrejčáková, koordinátorka procesov a projektová manažérka kancelárie FNPŠ 
Michal Noga, projektový manažér kancelárie FNPŠ 
Zora Bednáriková, vedúca ekonomického oddelenia kancelárie FNPŠ 

 
Prizvaní hostia na zasadnutí: 
 

Radoslav Jenčuš, tajomník odbornej komisie „Športová infraštruktúra“  
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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 členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí a prísediacich, a skonštatoval, že SR 
FNPŠ je v zmysle článku 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ uznášaniaschopná. Vypracovaním zápisnice 
zo zasadnutia SR FNPŠ bol poverený právnik kancelárie FNPŠ p. Michal Fabian a overením zápisnice generálna 
riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková.  
 
Na úvod predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol, že program 33. zasadnutia SR FNPŠ bol zaslaný všetkým 
členom SR FNPŠ v termíne 7 dní pred konaním zasadnutia vrátane materiálov a podkladov, za čo poďakoval 
kolegom z kancelárie FNPŠ. Následne členov SR FNPŠ upozornil, že od 15.06.2022 je účinný zákon č. 177/2022 
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“). V zmysle predmetnej novely vznikla SR FNPŠ 
nová povinnosť upravená v § 7 ods. 6 zákona o fonde, a to z každého zasadnutia SR FNPŠ vyhotovovať okrem 
zápisu aj zvukový záznam. Zvukový záznam sa rovnako ako zápis zverejňujú na webovom sídle Fondu na podporu 
športu do desiatich dní od zasadnutia SR FNPŠ na čas do uplynutia jedného roka od skončenia funkčného obdobia 
príslušnej správnej rady. Zvukový záznam alebo jeho časť sa nezverejňuje, ak tak výslovne rozhodla SR FNPŠ.  
 
Na základe uvedeného predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan požiadal členov SR FNPŠ, aby o predmetnej 
povinnosti rozhodli v úvode zasadnutia. Zároveň požiadal o prípadné vyjadrenie zástupcu Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) a predsedu Dozornej rady Fondu na podporu 
športu (ďalej len „DR FNPŠ“) p. Petra Dedíka, ktorý sa podieľal na príprave návrhu novely zákona o fonde 
a prípadné vyjadrenie k zámeru zákonodarcu. Na uvedené krátko reagoval zástupca MŠVVŠ SR a predseda DR 
FNPŠ p. Peter Dedík a uviedol, že uvedené je plne v rozhodovacej kompetencii SR FNPŠ v znení úpravy § 7 ods. 
6 zákona o fonde.  
 
Po diskusii členovia SR FNPŠ hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/6/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje nezverejňovať zvukový záznam alebo jeho časti 
zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu v zmysle § 7 ods. 6 zákona o fonde. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 5 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 4 (Križan, Asványi, Pitek, Šaradín) 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Zasadnutie SR FNPŠ ďalej pokračovalo a predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan predložil na zasadnutí návrh 
na zmenu poradia jednotlivých bodov programu. Pôvodný bod 5 programu s názvom „Informácia o mzdovej 
inventúre zamestnancov kancelárie Fondu na podporu športu za obdobie od 01.01.2021 do 31.07.2022“ navrhol 
presunúť na predposlednú pozíciu a zaradiť ho ako bod 16 navrhovaného programu, ktorý bol pred zasadnutím 
dňa 13.09.2022 zaslaný na vedomie všetkým členom SR FNPŠ a členom DR FNPŠ v rámci pozvánky 
na zasadnutie a svoj návrh prítomným krátko zdôvodnil.  
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Návrh programu zasadnutia SR FNPŠ:  
 

1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov 
2. Informácia od predsedu správnej rady Fondu na podporu športu od jej posledného zasadnutia  
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Informácia o výsledkoch hlasovania „per rollam“ v čase medzi riadnymi zasadnutiami SR FNPŠ 
5. Informácia o mzdovej inventúre zamestnancov kancelárie Fondu na podporu športu za obdobie 

od 01.01.2021 do 31.07.2022 
6. Schvaľovanie rozpočtu Fondu na podporu športu na rok 2022 
7. Informácia o návrhu zoznamu interných predpisov Fondu na podporu športu 
8. Prerokovanie nároku členov dozornej rady Fondu na podporu športu na doplatenie odmeny za výkon 

funkcie člena dozornej rady Fondu na podporu športu za obdobie od 28.11.2019 do 14.01.2020 
9. Informácia k príprave novelizácie Schémy štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu 

športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu 
10. Schvaľovanie návrhu na verejné obstarávanie motorových vozidiel pre Fond na podporu športu 
11. Schvaľovanie zrušenia všetkých odborných komisií zriadených podľa § 12 zákona č. 310/2019 Z. z. 

o Fonde na podporu športu 
12. Schvaľovanie návrhu zmien a doplnení Smernice o poskytovaní stravovania pre zamestnancov Fondu 

na podporu športu 
13. Informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory v rámci výzvy 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby č. 2021/003 
14. Informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o príspevok na projekt podpory športu v rámci výzvy 

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

15. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu 
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 

a) informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory 
športu 

b) schvaľovanie zmien v projektoch na základe žiadostí predložených prijímateľmi 
16. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú 

infraštruktúru č. 2022/001 

a) informácia o aktuálnom stave formálnej kontroly predložených žiadostí o poskytnutie 

mimoriadnej podpory 

b) schvaľovanie rozhodnutí o poskytnutí mimoriadnej podpory 

17. Rôzne 

 
Po diskusii členovia SR FNPŠ hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/6/2022 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje upravený návrh programu zasadnutia: 
 

1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov 
2. Informácia od predsedu správnej rady Fondu na podporu športu od jej posledného zasadnutia  
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Informácia o výsledkoch hlasovania „per rollam“ v čase medzi riadnymi zasadnutiami SR FNPŠ 
5. Schvaľovanie rozpočtu Fondu na podporu športu na rok 2022 
6. Informácia o návrhu zoznamu interných predpisov Fondu na podporu športu 
7. Prerokovanie nároku členov dozornej rady Fondu na podporu športu na doplatenie odmeny 

za výkon funkcie člena dozornej rady Fondu na podporu športu za obdobie od 28.11.2019 
do 14.01.2020 
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8. Informácia k príprave novelizácie Schémy štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu 
a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom 
Fondu na podporu športu 

9. Schvaľovanie návrhu na verejné obstarávanie motorových vozidiel pre Fond na podporu športu 
10. Schvaľovanie zrušenia všetkých odborných komisií zriadených podľa § 12 zákona č. 310/2019 Z. z. 

o Fonde na podporu športu 
11. Schvaľovanie návrhu zmien a doplnení Smernice o poskytovaní stravovania pre zamestnancov 

Fondu na podporu športu 
12. Informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory v rámci 

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové 
kluby č. 2021/003 

13. Informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o príspevok na projekt podpory športu v rámci 
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 

14. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci 
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 

a) informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt 
podpory športu 

b) schvaľovanie zmien v projektoch na základe žiadostí predložených prijímateľmi 
15. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce 

športovú infraštruktúru č. 2022/001 

a) informácia o aktuálnom stave formálnej kontroly predložených žiadostí o poskytnutie 

mimoriadnej podpory 

b) schvaľovanie rozhodnutí o poskytnutí mimoriadnej podpory 

16. Informácia o mzdovej inventúre zamestnancov kancelárie Fondu na podporu športu za obdobie 

od 01.01.2021 do 31.07.2022 

17. Rôzne 

 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 

 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
2. INFORMÁCIA OD PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY FONDU NA PODPORU ŠPORTU OD JEJ POSLEDNÉHO 
ZASADNUTIA 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan v rámci tohto bodu programu informoval členov SR FNPŠ o skutočnostiach, 
ktoré sa udiali od posledného zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo ešte pred letom (13. mája 2022), ako kľúčové vníma 
zmenu v najvyššom orgáne Fondu na podporu športu, kde počas tohto obdobia ukončili svoju činnosť na základe 
vlastného rozhodnutia člen SR FNPŠ p. Ľudovít Jurinyi a podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky. Predseda 
SR FNPŠ p. Ladislav Križan doplnil, že o tejto veci bol informovaný od už bývalých členov SR FNPŠ ešte 
pred samotným úkonom smerujúcim k ukončeniu pôsobenia v rámci SR FNPŠ. Ďalej uviedol, že od 15. júna 2022 
je platná a účinná nová právna úprava zákona o fonde, o ktorom boli členovia SR FNPŠ priebežne informovaní a 
krátko spomenul najvýznamnejšie zmeny. Zmenou zákona o fonde došlo k úprave DR FNPŠ, a to zmenou počtu 
členov kontrolného orgánu Fondu na podporu športu. Počet členov DR FNPŠ bol znížený z piatich členov DR 
FNPŠ na troch, pričom novým predsedom DR FNPŠ sa stal p. Peter Dedík, generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ 
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SR a v zmysle novely zákona o fonde ďalšie dve pozície členov DR FNPŠ zastávajú dve dámy, za Ministerstvo 
financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) pani Veronika Gmiterko, ktorá je generálnou 
tajomníčkou služobného úradu ministerstva financií a za Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len 
„NKÚ“) pani Mária Machová. Následne sa opäť vrátil k téme vzdania sa členstva dvoch členov SR FNPŠ, pričom 
uviedol, že túto vec komunikoval už aj s prezidentom Slovenského olympijského a športového výboru (ďalej len 
„SOŠV“) p. Antonom Siekelom ako aj s prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja (ďalej len „SZĽH“) 
p. Miroslavom Šatanom a zdvorilo ich požiadal, aby pokiaľ možno čo najskôr započali kroky k tomu, aby bola SR 
FNPŠ kompletná, vzhľadom na zmeny účinné od 15. júna a ten prísľub dostal. Návrhy na vymenovanie členov SR 
FNPŠ musia prejsť schvaľovacím procesom najvyšších orgánov dotknutých subjektov, a tu poďakoval aj členovi 
SR FNPŠ p. Miroslavovi Drábovi, ktorý túto požiadavku tlmočil v rámci SZĽH. Z dostupných informácií zo zasadnutí 
výkonného výboru SZĽH je zrejmé, že ako zástupca SZĽH do SR FNPŠ bol jednohlasne navrhnutý p. Miroslav 
Lažo s tým, že zasadnutie najvyššieho orgánu SZĽH je naplánované až na december 2022. Dovtedy SZĽH nebude 
mať svojho zástupcu v SR FNPŠ. V prípade pozície podpredsedu SR FNPŠ, ktorého návrh na vymenovanie 
predkladá SOŠV v zmysle § 5 ods. 2 písm. d) zákona o fonde, navrhol prezidentovi SOŠV zvážiť v prípade 
predloženia návrhu na vymenovanie podpredsedu SR FNPŠ p. Gábora Asványiho, a to vzhľadom na výsledky 
doterajšej práce ako predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“. Prezident SOŠV prijal návrh predsedu 
SR FNPŠ pozitívne, avšak doplnil, že vecou sa bude zaoberať ešte výkonný výbor SOŠV a následne valné 
zhromaždenie SOŠV, ktoré by sa malo konať v októbri 2022.  
 
Predsedu SR FNPŠ p. Ladislava Križana doplnil člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a upresnil informáciu ohľadom 
zasadnutia valného zhromaždenia SOŠV, ktoré sa bude konať až niekedy začiatkom novembra 2022. Spomínané 
návrhy bude odsúhlasovať výkonný výbor SOŠV a následne po valnom zhromaždení SOŠV bude zasadať k tejto 
veci opäť, čiže predloženie návrhu na uvoľnené miesto podpredsedu SR FNPŠ zo strany SOŠV očakáva najskôr 
v decembri 2022. 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan informoval všetkých aktuálne 9 členov SR FNPŠ, ktorých počet je menší 
ako ustanovuje zákon o fonde, že na zabezpečenie plynulosti a uznášaniaschopnosti zasadnutí SR FNPŠ 
kancelária FNPŠ pripravila model a plán zasadnutí SR FNPŠ nateraz s termínmi do konca kalendárneho roka 
2022. Stanovenie si fixného termínu zasadnutí SR FNPŠ uľahčí aj plánovanie si pracovných povinností jednotlivých 
členov SR FNPŠ, a tiež kanceláriu FNPŠ na prípravu a predkladanie materiálov SR FNPŠ. Ďalej podotkol, že 
pevne verí vo vyhlásenie výberového konania na obsadenie pozície riaditeľa kancelárie FNPŠ v zmysle novely 
zákona o fonde účinnej od 15.06., a to do konca septembra 2022, tak aby Fond na podporu športu fungoval 
kontinuálne, ak by prišlo k nejakej zmene na pozícii riaditeľa. Dúfa však, že sa tak nestane. Ďalej vzhľadom 
na ukončenie viacerých projektov predložených v rámci výziev za posledné obdobie, poďakoval viacerým členom 
SR FNPŠ, ktorí zastupovali Fond na podporu športu na ich slávnostných otvoreniach, a to predovšetkým členom 
SR FNPŠ pp. Dušanovi Šaradínovi, Michalovi Varmusovi, Ivanovi Greguškovi a Gáborovi Asványimu. Následne 
uviedol, že Fond na podporu športu má pred sebou náročné obdobie, pričom vyzdvihol 2 témy. K dnešnému dňu 
Fond na podporu športu vyplatil prijímateľom viac ako 37 mil. EUR. Celkovo 15 mil. EUR bola mimoriadna podpora 
súvisiaca z COVID-19 v súvislosti so skupinou profesionálnych športových klubov a amatérskych športových 
klubov. Dnes je bodom programu zasadnutia schvaľovanie poskytnutia mimoriadnej pomoci adresovanej 
vlastníkom, správcom a prevádzkovateľom športovej infraštruktúry. Potešilo ho, že pri viac ako 165 zazmluvnených 
projektov schválených SR FNPŠ v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry“ bolo už vyplatených približne 22 mil. EUR, za čo poďakoval kolegom z kancelárie FNPŠ, ktorí aj 
napriek času letných dovoleniek zabezpečili to, že sa celý proces nespomalil a šiel skutočne veľmi promptne. 
Projekty, ktoré dlhšie z rôznych príčin stáli, už boli postúpené do fázy uzatvorenia zmluvy o príspevku na projekt 
podpory športu s prijímateľmi. 
 
Následne o slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb a uviedol, že by sa rád vrátil k  téme výberového konania 
na riaditeľa kancelárie FNPŠ. Požiadal o vyjadrenie generálnu riaditeľku kancelárie FNPŠ p. Renatu Munkovú ako 
je to s jej kandidatúrou na predmetné výberové konanie. Na uvedené krátko reagovala generálna riaditeľka 
kancelárie FNPŠ p. Renata Munková a uviedla, že vec bude ešte predmetom samostatného bodu programu 
zasadnutia. Zároveň krátko reagoval aj predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a doplnil, že pevne verí v opačné 
stanovisko ako mu avizovala na osobnom stretnutí generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ, a že sa výberového 
konania na pozíciu riaditeľa kancelárie FNPŠ zúčastní. 
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Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan informoval členov SR FNPŠ o konaní konferencie ministrov členských štátov 
Európskej únie zodpovedných za šport, ktorá sa uskutoční v rámci predsedníctva Českej republiky v Európskej 
únii, a ktorú organizuje Národní sportovní agentura v Prahe. Témou konferencie má byť udržateľnosť a dostupnosť 
športovej infraštruktúry. Konferencie sa majú zúčastniť odborníci na verejnú správu a infraštruktúru, pričom 
Slovenskú republiku budú zastupovať štátny tajomník pre šport MŠVVŠ SR p. Ivan Husár, generálny riaditeľ sekcie 
športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík a pozvanie obdržal aj sám predseda SR FNPŠ. Ďalej uviedol, že dňa 04.08.2022 
predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan absolvoval pracovné stretnutie na tému riešenia problematiky zvyšovania 
cien energií a o možnosti zapojenia Fondu na podporu športu do tohto procesu. Pracovné stretnutie bolo iniciované 
splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport p. Karolom Kučerom a konalo sa za účasti 
štátneho tajomníka pre šport MŠVVŠ SR p. Ivana Husára, prezidenta SZĽH p. Miroslava Šatana, zástupcov 
Slovenského tenisového zväzu (ďalej len „STZ“), a tiež zástupcov Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len „SPF“). 
V čase medzi riadnymi zasadnutia sa zúčastnil aj rokovaní v Banskej Bystrici k téme podpory Národného 
biatlonového centra v Osrblí (ďalej len „NBC Osrblie“), kde komunikoval nielen so zástupcami Slovenského zväzu 
biatlonu (ďalej len „SZB“), ale aj Vojenského športového centra Dukla.  
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Gábor Asvanyi, a to na doplnenie krátkej informácie k téme športovej 
infraštruktúry národného významu, nakoľko tá nebola zaradená ako samostatný bod programu 33. zasadnutia SR 
FNPŠ. Hlavným dôvodom bolo, aby sa krátko na zasadnutí prerokovali informácie, čo čaká a čo by mal stihnúť 
Fond na podporu športu v tomto kalendárnom roku v rámci tejto témy. Na uvedené reagoval predseda SR FNPŠ 
p. Ladislav Križan a uviedol, že kľúčové je pokračovanie v diskusiách na túto tému. V rámci septembrového 
zasadnutia mestského zastupiteľstva v Trnave ho informoval primátor mesta, že by malo dôjsť k zmene územného 
plánu v prípade pozemkov, na ktorých sa zamýšľa vybudovanie nového národného streleckého centra. Obhliadku 
týchto miest absolvoval spolu s viceprezidentkou SOŠV p. Dankou Bartekovou, a tiež členom výkonného výboru 
SOŠV a viceprezidentom Slovenského streleckého zväzu (ďalej len „SSZ“) p. Jozefom Göncim. Aktuálne SSZ 
disponuje nevyčerpanými finančnými prostriedkami vo výške 700-tisíc EUR, ktoré na tieto účely musí použiť 
do konca roka 2022. Krátko spomenul aj aktuálny stav projektu Zemník a doplnil, že bližšie informácie k tomu 
pravdepodobne poskytne generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík, ktorý sa zúčastnil rokovaní 
k tomuto projektu ako zástupca MŠVVŠ SR. Podľa informácií predsedu SR FNPŠ vodohospodárska výstavba 
z vlastných zdrojov financuje dokončenie inžinierskych sietí a dodávateľ spoločnosť D4R7 dokončuje príjazdové 
cesty, takže majú rovnako zámer posunúť množstvo vykonanej práce dopredu. V prípade projektu Osrblie sa stretol 
osobne s p. Lunterom na otváraní takmer miliónovej investície, a aby ju úplne dokončili chýba im približne investícia 
vo výške 100-tisíc EUR v nejakej prekládke, avšak to bude ešte predmetom diskusie neskôr. V danej veci je zámer 
zväzu v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a primátorom mesta Brezno, aby sa na tento účel 
vytvorila právnická osoba - správcovská spoločnosť, ktorá by následne dokázala zabezpečiť udržateľný rozvoj 
športovej infraštruktúry vrátane investičného plánu, čo vníma ako pozitívny krok. Doplnil, že diskusie v tejto veci 
boli veľmi konštruktívne a zhodli sa na možných riešeniach. O týchto kľúčových projektov ako aj ďalších veciach 
diskutoval aj s prezidentom SOŠV p. Antonom Siekelom. V daných projektoch veľmi záleží, akým spôsobom sa 
k tomu postavia jednotliví aktéri aj vzhľadom na spolufinancovanie projektov vo vzťahu k budúcoročným rozpočtom 
samospráv. V rámci projektu mestskej krytej plavárne v Košiciach a jeho možného prekrytia majú už právoplatné 
stavebné povolenie a prebieha diskusia s Košickým samosprávnym krajom na podporu tohto projektu. V prípade 
mestskej krytej plavárne Pasienky v Bratislave bola vypracovaná dokumentácia, zamenili sa pozemky a teda sa 
veci posúvajú postupne dopredu. Vo všeobecnosti na tému riešenia športovej infraštruktúry národného významu 
(ďalej len „ŠINV“) má Fond na podporu športu približne celkovo 15 mesiacov tak, aby sa v tejto veci urobili 
rozhodnutia. Na základe uvedeného by ideálny stav bol, ak by SR FNPŠ zasadala v kompletnom zložení.  
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a doplnil, že filozoficky bol určený plán, ktorý si majú členovia 
SR FNPŠ prerokovať na zasadnutí a rovnako tak ciele na nasledujúce 2 mesiace. Následne ich budeme postupne 
realizovať. Bude potrebné sa sústrediť na aktualizáciu viackrát spomínaného zoznamu ŠINV, ktorý bol 
vypracovaný ešte v polovici kalendárneho roka 2021 a zamerať sa na stupeň pripravenosti jednotlivých projektov. 
 
Následne predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan doplnil člena SR FNPŠ p. Gábora Asványiho a uviedol, že 
kolegovia z projektového oddelenia kancelárie FNPŠ to aktuálne nemajú vôbec jednoduché, keďže sa zaoberajú 
nielen projektami predloženými 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“), výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
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športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 (ďalej len „výzva č. 2021/004“) a teraz nastáva nová téma, ktorú bude potrebné 
rozlúsknuť po komunikácii so Združením miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“), či a kedy vypisovať novú, 
v poradí už tretiu výzvu na športovú infraštruktúru vzhľadom na stav, ktorý súvisí s tvorbou rozpočtov samospráv, 
ktoré aktuálne nie sú schválené. Tam by chýbala kapitálová spoluúčasť. Následne informoval členov SR FNPŠ, že 
predmetná téma už bola prerokovaná aj na internej porade predsedu v rámci kancelárie FNPŠ, kde to bolo jasne 
komunikované a rád by prezentoval a zároveň podporil, aby Fond na podporu športu nevypisoval novú výzvu 
na športovú infraštruktúru skôr ako 1. štvrťroku roka 2023. Najbližšie obdobie v rozsahu približne 3 a pol mesiaca 
by sa Fond na podporu športu mal sústrediť na termínovo ohraničené finančné prostriedky ŠINV vo výške 25,7 mil. 
EUR, aby sa zmysluplne, účelne a hospodárne použili do konca budúceho roka, v opačnom prípade sa budú 
musieť finančné prostriedky vrátiť späť do štátneho rozpočtu.  
 
K tejto veci o slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger a doplnil, že rozpočty nebudú poväčšine 
schvaľované tento rok, a to nie kvôli uskutočneniu komunálnych volieb, ale skôr kvôli meškaniu odhadu 
ministerstva financií. Predpokladá, že rozpočty samospráv sa budú schvaľovať až niekedy začiatkom budúceho 
roka, v mesiacoch január-február.  
 
O slovo požiadala generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková, ktorá v súvislosti s projektovým 
oddelením kancelárie FNPŠ a agendou ŠINV doplnila, že bude potrebné na predmetnú agendu prijať novú posilu 
v rámci kancelárie FNPŠ. Pozícia projektového manažéra na ŠINV bola obsadená p. Petrom Melekom, ktorý 
minulý rok v septembri ukončil pracovný pomer s Fondom na podporu športu a nahradený do dnešného dňa nebol. 
Na základe uvedeného si nevie predstaviť, že kolegovia z kancelárie FNPŠ v súčasnej situácii budú schopní 
zastrešiť aj agendu ŠINV. Následne pripomenula, že o tomto stave niekoľkokrát členov SR FNPŠ aj priamo 
na zasadnutiach informovala. K vyhláseniu novej výzvy na športovú infraštruktúru uviedla, že bude potrebné sa 
venovať najskôr problematike štátnej pomoci, nakoľko proces prípravy schémy je dlhý. Zároveň neodporučila 
postupovať SR FNPŠ obdobne ako v prípade výzvy č. 2020/001, a to vyhlásiť výzvu a následne odsúhlasiť návrh 
schémy. Na záver uviedla, že na tému ŠINV bude potrebné hľadať nového človeka, ktorý sa bude venovať iba tejto 
agende a zabezpečiť schému štátnej pomoci aj v prípade ŠINV.  
 
Na uvedené zareagoval člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb a podporil návrh, že výber spolupracovníkov v rámci 
kancelárie FNPŠ spadá do kompetencie generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan doplnil, že súhlasí, čo povedala generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ 
a na túto tému diskutoval aj s členom SR FNPŠ p. Gáborom Asványim. V rámci MŠVVŠ SR zabezpečoval túto 
agendu p. Peter Gacík. Ďalej uviedol, že Fondu na podporu športu sa doteraz nepodarilo obsadiť túto pozíciu, 
nakoľko nie je jednoduché takéhoto človeka nájsť. Osobne však privítal iniciatívu, že v rámci SOŠV pôsobí p. Igor 
Kováč, člen odbornej komisie „Športová infraštruktúra“, ktorý sa predmetnej téme dlhodobo venuje a koncom 
septembra 2022 by mal ukončiť projekt na SOŠV. Na záver uviedol, že v rámci kancelárie FNPŠ pracuje veľmi 
dobrý pracovný tím, a preto vyjadril verejný návrh všetkým prítomným členom SR FNPŠ, že ak majú dobre tipy 
na jeho doplnenie môžu pokojne predložiť svoje návrhy. 
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Michal Varmus, ktorý v súvislosti s návštevou podporených projektov informoval 
členov SR FNPŠ o pozitívnej spätnej väzbe zo strany prijímateľov vo vzťahu ku komunikácií a proklientskému 
prístupu kancelárie FNPŠ pri vybavovaní každodennej agendy spojenej nielen s jednotlivými projektami.  
 
O slovo požiadal tiež člen SR FNPŠ p. Dušan Šaradín, ktorý sa opýtal ako sa doriešila situácia ohľadom 
medializovaných vyjadrení prezidenta SZB na adresu Fondu na podporu športu vo vzťahu k Osrbliu. Na uvedené 
krátko reagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a uviedol, že rozumie jeho pozícii, keďže v novembri 2019 
bola schválená dotácia vo výške 1 mil. EUR na rekonštrukciu NBC Osrblie. V decembri 2019 vstúpil do štruktúr 
SZB so 400-tisícovým dlhom bez toho, že by mal k dispozícii akúkoľvek dokumentáciu. Následne prišla pandémia 
spôsobená ochorením COVID-19 a až potom sa dostal k stavebnému povoleniu. Aktuálne sa práce na NBC Osrblie 
podarilo realizovať a projekt vyzerá pekne. Spomínané vyjadrenia v médiách si vzájomne vysvetlili a predseda SR 
FNPŠ p. Ladislav Križan berie celú vec za uzavretú. 
 
V rámci tohto bodu programu predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan informoval členov SR FNPŠ o novinke v rámci 
kancelárie FNPŠ. Od začiatku septembra 2022 sa na úrovni kancelárie FNPŠ začali uskutočňovať na pravidelnej 
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báze porady predsedu SR FNPŠ, a to každý utorok. Ambíciou pravidelných porád predsedu je zefektívnenie 
procesov komunikácie, posúvania informácií a zadeľovania úloh v rámci Fondu na podporu športu. Pravidelnej 
porady predsedu sa na pozvanie predsedu SR FNPŠ aktuálne zúčastňuje aj člen SR FNPŠ a predseda odbornej 
komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gábor Asványi.  
 
Ďalej členov SR FNPŠ informoval, že od posledného zasadnutia SR FNPŠ boli kancelárii FNPŠ doručené viaceré 
žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt podpory významných súťaží bez výzvy podľa nové ustanovenia § 15b 
zákona o fonde. K tejto veci požiadal generálneho riaditeľa sekcie športu MŠVVŠ SR p. Petra Dedíka o doplnenie, 
keďže Fond na podporu športu rozhoduje o poskytnutí tohto príspevku na základe návrhu predloženého MŠVVŠ 
SR. Na uvedené reagoval generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík, a keďže dostal slovo najskôr 
sa vrátil k už diskutovanej téme ŠINV. V prípade projektu Zemník uviedol, že ako bolo spomínané prebehli viaceré 
stretnutia, na základe ktorých sa v projekte začal viac angažovať vlastník pozemku Vodohospodárska výstavba, 
š.p. Na pracovných stretnutiach sa zhodli na tom, že je oveľa lepšie, ak projekt realizuje priamo vlastník a 
nerealizuje ho tretia osoba. V otázke výstavby prejavili záujem byť priamo tým investorom projektu, a teda aj 
žiadateľom o príspevok na projekt podpory športu. Obdobný model funguje aj v rámci vodného slalomu na divokej 
vode v Čunove. V rámci tohto projektu prebehli rokovania a prvotná výmena informácií. Preberali sa predovšetkým 
technické náležitosti ako prekopanie kanálu a premiešanie vôd. Kľúčovou témou v rámci rokovania bol návrh 
rozpočtu predložený Slovenskou kanoistikou, kde sa po diskusii zhodli na tom, že takýto megalomanský projekt je 
nereálny, a že bude potrebné projekt zredukovať na reálnu verziu. V zmysle výsledkov diskusií došlo k úprave 
projektovej dokumentácie, na základe ktorej bolo vydané územné rozhodnutie a zredukovanie komerčných stavieb 
a podobne. Projekt sa tak upravil na zemné úpravy príjazdových komunikácií a výlučne na vybudovanie športového 
zázemia nevyhnutných na organizáciu veľkých podujatí. Dnes sa návrh rozpočtu projektu pohybuje na úrovni okolo 
12 mil. EUR s tým, že by sa na projekte okrem Fondu na podporu športu, mala podieľať aj Vodohospodárska 
výstavba, š.p. V budúcnosti sa budú ešte zaoberať prípadným znížením nákladov na projekt, keďže je tam 
naprojektovaná obrovská tribúna, pričom z pohľadu MŠVVŠ SR sa to javí ako neprimerané a dalo by sa to 
zredukovať. Vzhľadom na počet veľkých podujatí, ktoré sa tam budú uskutočňovať, by sa nevyužila v plnom 
rozsahu ako sa plánuje vybudovať. Doplnil, že v súčasnosti existujú rôzne iné možnosti riešenia v prípade 
zvýšeného záujmu návštevníkov na určité podujatie akými sú napríklad mobilné tribúny. Toto bude ešte témou 
ďalších rokovaní, ale zatiaľ ich vníma veľmi pozitívne. Následne sa vyjadril spomínaným významným podujatiam. 
V budúcnosti budú chodiť tieto žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt podpory významných súťaží 
na kanceláriu FNPŠ častejšie. Na MŠVVŠ SR už takýchto žiadostí evidujú viacero. Zdôraznil však, že zámerom 
úpravy zákona o fonde bola jednoznačne finančná podpora „acyklických podujatí“, a nie podujatí opakujúcich sa 
pravidelne každý rok, resp. podujatí vnímané ako „tradičné“ organizované národnými športovými zväzmi alebo 
športovými organizáciami. Podpora významných podujatí podľa § 15b zákona o fonde sa výlučne týka podpory 
významných medzinárodných športových podujatí jednorazového charakteru, ako napr. Majstrovstvá Európy 
v hádzanej a podobne. Postupne tak nadviazal na problematiku agendy ŠINV a uviedol, že práve z uvedeného 
dôvodu došlo k diferenciácii a špecifikácii tejto športovej infraštruktúry aj v rámci právnej úpravy Slovenskej 
republiky (zákon č. 440/2015 Z. z. o športe) a vyčlenenia samostatného balíka účelovo určených finančných 
prostriedkov na jej výstavbu, rekonštrukciu alebo dobudovanie, aby sa mohli takéto významné podujatia 
na Slovensku organizovať. Vo výhľade takýchto podujatí, o ktorých má MŠVVŠ SR aktuálne vedomosť, kde sa 
aktívne kandiduje, alebo kde už bola schválená kandidatúra v najbližších 3 rokoch a sú v stave, aby boli následne 
predložené na rozhodnutie SR FNPŠ, sú Majstrovstvá Európy v rýchlostnej kanoistike na hladkej vode, vzhľadom 
na udelenie súhlasu Slovenskému atletickému zväzu (ďalej len „SAZ“) v minulom roku s podporou kandidatúry 
na juniorské majstrovstvá Európy v atletike, ktoré by sa mali konať na štadióne v Banskej Bystrici a posledným 
podujatím je kandidatúra Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „SFZ“) na usporiadanie Majstrovstiev Európy 
do 21 rokov v roku 2025, kde MŠVVŠ SR už obdržalo nejakú neformálnu žiadosť ešte pred podaním samotnej 
kandidatúry na UEFA o vyjadrenie predbežného súhlasu s podporou tohto podujatia. Z predložených materiálov 
vyplýva, že pôjde o jedno z najväčších športových podujatí, ktoré by sa mali konať na Slovensku za posledné roky. 
Ak teda MŠVVŠ SR dostane oficiálne súťažnú dokumentáciu tak je možné, že bude v najbližšej dobe posúvať tieto 
návrhy na SR FNPŠ. SFZ by malo kandidatúru podať v priebehu októbra 2022.  
 
V tejto veci o slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a opýtal sa, či spomínané „tradičné“ podujatia sa 
budú financovať z rozpočtu MŠVVŠ SR tak ako doteraz. Generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter 
Dedík odpovedal, že toto nijako neplánujú meniť. Zároveň člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi ďalej pokračoval a 
požiadal, či by bolo možné zo strany MŠVVŠ SR do konca tohto roka predložiť nejaký návrh podporovaných 



 9 

podujatí, aby si SOŠV vedel pripraviť návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok. Na uvedené opäť reagoval 
generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík a doplnil, že ak sa nemýli, tak Majstrovstvá Európy 
juniorov v atletike by sa mali uskutočniť v roku 2024, Majstrovstvá Európy U21 vo futbale v roku 2025 
a Majstrovstvá Európy v kanoistike v roku 2023, čiže priebežne túto informáciu aktualizujú a postúpia ju komplexne 
v rámci jedného dokumentu dotknutým stranám. 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan kolegom zo SR FNPŠ pripomenul, že Fond na podporu športu si dňa 
30.06.2022 splnil všetky povinnosti, ktoré sa týkali schvaľovania a zverejnenia výročnej správy Fondu na podporu 
športu a účtovnej závierky za rok 2022, v zákonnom stanovenej lehote. Za čo bol veľmi rád a poďakoval všetkým, 
ktorí sa na tom podieľali. Zároveň bol veľmi roztrpčený z celej veci, keďže posledných 10 júnových dní tomu musel 
venovať mimoriadne veľa pozornosti, a teda požiadal, aby sa audit za prvý polrok roka 2022 začal už v tomto roku. 
Na základe uvedenej požiadavky bol už kanceláriou FNPŠ začatý prieskum trhu s tým, aby sa po schválení 
rozpočtu Fondu na podporu športu na rok 2022, na decembrovom zasadnutí SR FNPŠ schválil rozpočet Fondu 
na podporu športu na rok 2023. V rámci témy podpory významných podujatí podľa § 15b zákona o fonde vníma 
ešte biatlon, a teda budúci rok by sa mali organizovať majstrovstvá v rámci letného biatlonu, keďže na tento účel 
budovali novú trať v NBC Osrblie. Následne uviedol, že podľa dohody so štátnym tajomníkom pre šport MŠVVŠ 
SR p. Ivanom Husárom by malo MŠVVŠ SR doručiť Fondu na podporu športu všetky potrebné podklady vrátane 
kladného vyjadrenia zo strany MŠVVŠ SR s detailným návrhom rozpočtu na spomínané významné podujatia 
do 15. novembra 2022. Ak MŠVVŠ SR tieto významné podujatia odporučí a SR FNPŠ ich odsúhlasí, Fond 
na podporu športu to následne zaradí do návrhu budúcoročného rozpočtu.  
 
Na záver predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol, že v rámci plánovanej zahraničnej pracovnej cesty 
na konferenciu v Prahe má ambíciu nadviazať bilaterálne rokovania s predsedom Národní sportovní agentury, 
ktorých výsledkom by mohlo byť uzatvorenie memoranda o spolupráci. Svoj zámer prezentoval aj štátnemu 
tajomníkovi sekcie športu MŠVVŠ SR p. Ivanovi Husárovi. Výsledkom by mohla byť vzájomná výmena informácií 
a skúseností v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry, a to aj formou osobných stretnutí minimálne na ročnej báze. 
 
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. 2/6/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie od predsedu správnej rady Fondu 
na podporu športu od jej posledného zasadnutia. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
3. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan, ktorý vykonal kontrolu uznesení a v jej úvode 
informoval, že od septembrového zasadnutia SR FNPŠ bude súčasťou programu pravidelne tento bod programu. 
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Dôvodom je spätná kontrola splnenia všetkých uznesení SR FNPŠ, a teda aby členovia SR FNPŠ mali vedomosť 
o nesplnených uzneseniach spolu s dôvodmi ich nesplnenia a termínom dodatočné splnenie. Následne zopakoval 
slová, ktoré uviedol v úvode tohto zasadnutia. Na základe opakovanej vzájomnej komunikácie s generálnou 
riaditeľkou kancelárie FNPŠ p. Renatou Munkovou ju požiadal, aby zvážila svoje rozhodnutie nezúčastniť sa 
výberového konania na riaditeľa. V zmysle uvedeného predpokladá, že vyhlásenie výberového konania na riaditeľa 
podľa § 26 ods. 3 zákona o fonde sa uskutoční do konca septembra 2022 s tým, že sa uchádzači budú prihlasovať 
do konca októbra 2022 aj vzhľadom na komunálne voľby. Prípadný nástup by tak bol datovaný od 01.01.2023. 
V tejto veci už skôr avizoval uskutočniť verejné výberové konanie po vzore dobrej praxe, ktoré malo aj hl. mesto 
Bratislava a z uvedeného dôvodu požiadal zástupcov hl. mesto Bratislava o súčinnosť, ktorí prisľúbili pomoc.  
 
Následne predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan zhrnul, že kontrole plnenia uznesení podliehali všetky uznesenia 
prijaté na 32. zasadnutí SR FNPŠ, ktorá sa uskutočnila dňa 13.05.2022 vrátane uznesení, ktoré vzišli z hlasovaní 
„per rollam“ prijatých v čase medzi riadnymi zasadnutiami, a to od 13.05.2022 do 20.09.2022. Dôvodom určenia 
nového termínu na splnenie predmetného uznesenia bolo rozhodnutie predsedu SR FNPŠ o pozastavení 
zverejnenia vyhlásenia výberového konania v stanovenej lehote podľa § 26 ods. 3 zákona o fonde z dôvodu 
neprítomnosti v období vyhlásenia. Na základe uvedeného kancelária Fondu na podporu športu navrhla SR FNPŠ 
určenie nového termínu na splnenie uznesenia č. 2 zo dňa 17.07.2022 prijaté hlasovaním „per rollam“ SR FNPŠ 
č. 9/2022.  
 
V rámci bodu programu bolo predložené nasledovné nesplnené uznesenia správnej rady: 

Číslo uznesenia Zodpovedný Pôvodný termín 
splnenia uznesenia 

Nový termín splnenia 
uznesenia 

Uznesenia č. 2 zo dňa 
17.07.2022 prijaté 
hlasovaním „per rollam“ 
SR FNPŠ č. 9/2022 

L. Križan 

T: 20.07.2022 – 
10.08.2022 

23.09.2022 – 14.10.2022 

 
Na uvedené reagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan, ktorý poďakoval generálnej riaditeľke kancelárie 
FNPŠ a jej kolegom vzhľadom na výsledky práce, ktoré dosiahli. Poďakoval aj členom SR FNPŠ, že mu dôverovali 
pri predložení návrhu na súčasnú generálnu riaditeľku kancelárie FNPŠ p. Renatu Munkovú a za svojím návrhom 
si stále stojí. Uviedol, že to nie je jednoduché pre nikoho a má záujem, aby súčasná generálna riaditeľka kancelárie 
FNPŠ zotrvala na tejto pozícii a prihlásila sa tak do výberového konania. Tento postoj deklaroval aj na MŠVVŠ SR. 
Zámerom je vypísať výberové konanie do konca septembra 2022 a dodržať štandardný postup, aby sa kandidáti 
vedeli prihlásiť, keďže v blízkej dobe sa uskutočnia aj komunálne voľby, a aby bolo možné zabezpečiť 
tzv. backcheck kandidátov s možnosťou vyriešenia vzniknutého stavu do 15. decembra 2022 a s termínom nástupu 
najlepšie od 01.01.2023. Na uvedené zareagovala generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková 
a členom SR FNPŠ len doplnila, že v tejto veci sa už vyjadrila predsedovi SR FNPŠ p. Ladislavovi Križanovi 
na konci augusta 2022 a deklarovala to aj priamo na zasadnutí členom SR FNPŠ, že výberového konania na túto 
pozíciu sa nezúčastní. Ide o jej osobné rozhodnutie a nevidí dôvod sa prihlásiť do výberového konania na túto 
pozíciu.  
 
Slovo si vzal člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb a uviedol, že podľa jeho názoru je SR FNPŠ spokojná s aktuálnym 
vedením kancelárie FNPŠ. 
 
Slovo si vzal člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger a požiadal generálnu riaditeľku kancelárie FNPŠ p. Renatu 
Munkovú, aby s poukazom na dosiahnuté výsledky práce kancelárie FNPŠ ešte zvážila svoje rozhodnutie a 
zotrvala vo svojej pozícii, rovnako tak aj z dôvodu aktuálne ťažkej doby. Na uvedené odpovedala generálna 
riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková a uviedla, že dobrá doba nie je nikdy, no prehodnocovala túto vec 
dlhšiu dobu. Viedla niekoľko rozhovorov s predsedom SR FNPŠ na túto tému, avšak ani potom nenašla dôvod, 
ktorý by ju motivoval prihlásiť sa do výberového konania.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol, že rešpektuje rozhodnutie generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ 
p. Renaty Munkovej, avšak určite sa budú o tom ešte zhovárať. Rovnako uviedol, že Fond na podporu športu čaká 
náročných 3,5 mesiaca.  
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Na záver ešte generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková upozornila členov SR FNPŠ na potrebu 
úpravy a dodržania zákonných termínov na výberové konanie, ktoré týmto bude treba v predkladanom dokumente 
po predchádzajúcej vzájomnej dohode členov SR FNPŠ zmeniť. Na uvedené reagoval predseda SR FNPŠ 
p. Ladislav Križan a informoval členov SR FNPŠ, že v tejto veci už oslovil vedúcu oddelenia ľudských zdrojov hl. 
mesta Bratislava, ktorá má na starosti verejné výberové konania na vedúcich pracovníkov mestských podnikov. 
Dostal aj súhlas zo strany riaditeľa magistrátu mesta Bratislava pre účely vylúčenia prípadného konfliktu záujmov, 
z uvedeného dôvodu navrhol termín do konca septembra 2022, a to s ohľadom na zákonné limity a dobu 
zverejnenia výberového konania, ktoré trvá minimálne v rozsahu 4 týždňov. Predpokladá termín prihlasovania 
kandidátov do 15. novembra 2022, aby výsledok z výberového konania bol k dispozícii členom SR FNPŠ 
do 15. decembra 2022. 
 
Všetky ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 
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. 3/6/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a v prípade 
uznesenia č. 2 zo dňa 17.07.2022 prijaté hlasovaním „per rollam“ SR FNPŠ č. 9/2022 a poveruje predsedu 
správnej rady vyhlásením výberového konania na riaditeľa podľa § 10a zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde 
na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do konca septembra 2022. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
4. INFORMÁCIA O VÝSLEDKOCH HLASOVANIA „PER ROLLAM“ V ČASE MEDZI RIADNYMI 
ZASADNUTIAMI SR FNPŠ 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan v krátkosti otvoril predmetný bod programu a odovzdal slovo právnikovi 
právneho oddelenia kancelárie FNPŠ p. Michalovi Fabianovi, ktorý informoval prítomných, že v čase medzi 
riadnymi zasadnutiami SR FNPŠ sa uskutočnili celkovo 4 hlasovania „per rollam“ podľa článku 6 Rokovacieho 
poriadku SR FNPŠ v spojení so smernicou o prijímaní rozhodnutí orgánov elektronickým hlasovaním – hlasovanie 
„per rollam“ (ďalej len „smernica“), a to 
 

• hlasovanie „per rollam“ SR FNPŠ č. 7/2022 vo veci  

o „Schvaľovania výročnej správy a účtovnej závierky Fondu na podporu športu za rok 2021 
overenú audítorom“ podľa § 4 ods. 3 písm. k) zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu 
športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

o „Schvaľovania usmernenia k vyúčtovaniu príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy 
č. 2021/004 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ podľa § 4 ods. 3 
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písm. h) zákona č.310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a  

o „Schvaľovania zmeny subjektu a predĺženia termínu na predkladanie dokumentácie 
preukazujúcej výšku oprávnených nákladov za oprávnené obdobie v rámci výzvy č. 2021/003“ 
podľa § 20a ods. 3 zákona č.310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov; 

• hlasovanie „per rollam“ SR FNPŠ č. 8/2022 vo veci „Schvaľovania žiadostí o zmenu v projekte 
prijímateľa v rámci výzvy č. 2020/001 alebo výzvy č.2021/004“ podľa § 4 ods. 1 zákona č. 310/2019 Z. z. 
o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

• hlasovanie „per rollam“ SR FNPŠ č. 9/2022 vo veci  

o „Schvaľovania Usmernenia k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory v rámci výzvy č. 2021/003“ podľa 
§ 4 ods. 3 písm. h) zákona č.310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov,  

o „Schvaľovania návrhu a kritérií na vyhlásenie výberového konania na riaditeľa Fondu na podporu 
športu podľa § 10a zákona o fonde“ podľa § 26 ods. 3 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde 
na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  

o „Schvaľovania návrhu na zrušenie Smernice o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou“ podľa § 4 
ods. 3 písm. h) zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov; 

• hlasovanie „per rollam“ SR FNPŠ č. 10/2022 vo veci „Schvaľovania dodatku č. 1 k Zmluve č. 0622/2021 
o poskytnutí príspevku na mimoriadnu podporu v športe zo dňa 12.08.2021“ podľa § 22 ods. 1 zákona 
č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

 
VÝSLEDOK HLASOVANIA „PER ROLLAM“ č. 7/2022 
 
Hlasovania „per rollam“ č. 7/2022 sa zúčastnilo 10 členov SR FNPŠ z celkového počtu 10 členov. Podľa článku 5 
ods. 1 smernice možno konštatovať, že hlasovanie „per rollam“ bolo platné.  
 
Členovia SR FNPŠ svoje stanoviská zasielali na adresu fabian@fnps.sk v termíne od 27. júna 2022 do 29. júna 
2022 do 23:59 hod. formou:  
 
Som za návrh uznesenia č. 1 alebo som proti návrhu uznesenia č. 1 alebo zdržujem sa hlasovania vo veci 

návrhu uznesenia č. 1. 
 
Z celkového počtu 10 členov SR FNPŠ zúčastnených na hlasovaní, hlasovalo 10 členov formou „som za návrh 
uznesenia č. 1“ bez výhrad a pripomienok. 
 
Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ predkladaný návrh 
uznesenia je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov SR FNPŠ. 
Na základe uvedeného uznesenie č. 1 v predmetnej veci hlasovaním „per rollam“ bolo prijaté.  
 
Uznesenie č. 1 prijaté hlasovaním „per rollam“ č. 7/2022:  
„Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie stanovisko dozornej rady Fondu na podporu športu 
a schvaľuje 

a) výročnú správu Fondu na podporu športu za rok 2021 a 
b) účtovnú závierku Fondu na podporu športu za rok 2021 overenú audítorom.“ 

 
a 

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

návrhu uznesenia č. 2. 
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Z celkového počtu 10 členov SR FNPŠ zúčastnených na hlasovaní, hlasovalo 10 členov formou „som za návrh 
uznesenia č. 2“ bez výhrad a pripomienok. 
 
Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ predkladaný návrh 
uznesenia je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov SR FNPŠ. 
Na základe uvedeného uznesenie č. 2 v predmetnej veci hlasovaním „per rollam“ bolo prijaté.  
 
Uznesenie č. 2 prijaté hlasovaním „per rollam“ č. 7/2022:  
„Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje Usmernenie k vyúčtovaniu príspevku na projekt podpory športu 
v rámci výzvy č. 2021/004 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry.“ 
 

a 
 
Som za návrh uznesenia č. 3 alebo som proti návrhu uznesenia č. 3 alebo zdržujem sa hlasovania vo veci 

návrhu uznesenia č. 3. 
 
Z celkového počtu 10 členov SR FNPŠ zúčastnených na hlasovaní, hlasovalo 10 členov formou „som za návrh 
uznesenia č. 3“ bez výhrad a pripomienok. 
 
Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ predkladaný návrh 
uznesenia je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov SR FNPŠ. 
Na základe uvedeného uznesenie č. 3 v predmetnej veci hlasovaním „per rollam“ bolo prijaté.  
 
Uznesenie č. 3 prijaté hlasovaním „per rollam“ č. 7/2022:  
„1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie závery prijaté na vzájomnom rokovaní medzi Fondom 
na podporu športu (poskytovateľ) a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (vykonávateľ) k administrácii 
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby č. 2021/003 
uskutočneného dňa 01.06.2022 v sídle Fondu na podporu športu.  
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje zmenu subjektu na predkladanie dokumentácie na Fond 
na podporu športu ako poskytovateľa mimoriadnej podpory a predĺženie termínu na predkladanie dokumentácie 
preukazujúcej výšku oprávnených nákladov za oprávnené obdobie v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby č. 2021/003 až do 31.08.2022.“ 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA „PER ROLLAM“ č. 8/2022 
 
Hlasovania „per rollam“ č. 8/2022 sa zúčastnilo 6 členov SR FNPŠ z celkového počtu 10 členov. Hlasovania sa 
nezúčastnili 4 členovia (Rybánsky, Krnáč, Dráb, Šaradín). Podľa článku 5 ods. 1 smernice možno konštatovať, že 
hlasovanie „per rollam“ bolo platné.  
 
Členovia SR FNPŠ svoje stanoviská zasielali na adresu fabian@fnps.sk v termíne od 12. júla 2022 do 17. júla 
2022 do 23:59 hod. formou:  
 
Som za návrh uznesenia č. 1 alebo som proti návrhu uznesenia č. 1 alebo zdržujem sa hlasovania vo veci 

návrhu uznesenia č. 1. 
 
Z celkového počtu 6 členov SR FNPŠ zúčastnených na hlasovaní, hlasovali 2 členovia formou „som za návrh 
uznesenia č. 1“ bez výhrad a pripomienok a 4 členovia (Križan, Greguška, Varmus, Asványi) formou „som 
proti návrhu uznesenia č. 1“. 
 
Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ predkladaný návrh 
uznesenia je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov SR FNPŠ. 
Na základe uvedeného uznesenie č. 1 v predmetnej veci hlasovaním „per rollam“ nebolo prijaté.  
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Uznesenie č. 1 prijaté hlasovaním „per rollam“ č. 8/2022:  
„Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje žiadosť o navýšenie príspevku pre projekty v rámci výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
športovej infraštruktúry“ číslo: 2021/004.“ 
 

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

návrhu uznesenia č. 2. 
 
Z celkového počtu 6 členov SR FNPŠ zúčastnených na hlasovaní, hlasovalo 6 členov formou „som za návrh 
uznesenia č. 2“ bez výhrad a pripomienok. 
 
Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ predkladaný návrh 
uznesenia je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov SR FNPŠ. 
Na základe uvedeného uznesenie č. 2 v predmetnej veci hlasovaním „per rollam“ bolo prijaté.  
 
Uznesenie č. 2 prijaté hlasovaním „per rollam“ č. 8/2022:  
„Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje žiadosť o zmenu spolufinancovania projektu v rámci žiadosti 
č. 37 (Slovenská technická univerzita v Bratislave), žiadosti č. 126 (FC Petržalka, družstvo) a žiadosti č. 138 
(Mestská časť Košice-Juh) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci 
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2021/004.“ 
 

a 
 
Som za návrh uznesenia č. 3 alebo som proti návrhu uznesenia č. 3 alebo zdržujem sa hlasovania vo veci 

návrhu uznesenia č. 3. 
 
Z celkového počtu 6 členov SR FNPŠ zúčastnených na hlasovaní, hlasovalo 6 členov formou „som za návrh 
uznesenia č. 3“ bez výhrad a pripomienok. 
 
Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ predkladaný návrh 
uznesenia je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov SR FNPŠ. 
Na základe uvedeného uznesenie č. 3 v predmetnej veci hlasovaním „per rollam“ bolo prijaté.  
 
Uznesenie č. 3 prijaté hlasovaním „per rollam“ č. 8/2022:  
„Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje žiadosť o zmenu rozpočtu projektu v rámci žiadosti č. 175 
(ŠPORT – MLÁDEŽ PRE BUDÚCNOSŤ) predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001.“ 
 

a 
 
Som za návrh uznesenia č. 4 alebo som proti návrhu uznesenia č. 4 alebo zdržujem sa hlasovania vo veci 

návrhu uznesenia č. 4. 
 
Z celkového počtu 6 členov SR FNPŠ zúčastnených na hlasovaní, hlasovalo 6 členov formou „som za návrh 
uznesenia č. 4“ bez výhrad a pripomienok a 2 členovia (Križan, Asványi) formou „zdržujem sa hlasovania 
vo veci návrhu uznesenia č. 4“. 
 
Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ predkladaný návrh 
uznesenia je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov SR FNPŠ. 
Na základe uvedeného uznesenie č. 4 v predmetnej veci hlasovaním „per rollam“ nebolo prijaté.  
 
Uznesenie č. 4 prijaté hlasovaním „per rollam“ č. 8/2022:  
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„Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje žiadosť o zmenu rozpočtu projektu v rámci žiadosti č. 120 
(DAC Academy, a.s.) predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu 
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2021/004.“ 
 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA „PER ROLLAM“ č. 9/2022 
 
Hlasovania „per rollam“ č. 9/2022 sa zúčastnilo 8 členov SR FNPŠ z celkového počtu 10 členov. Hlasovania sa 
nezúčastnili 2 členovia (Križan, Šaradín). Podľa článku 5 ods. 1 smernice možno konštatovať, že hlasovanie 
„per rollam“ bolo platné.  
 
Členovia SR FNPŠ svoje stanoviská zasielali na adresu fabian@fnps.sk v termíne od 12. júla 2022 do 17. júla 
2022 do 23:59 hod. formou:  
 
Som za návrh uznesenia č. 1 alebo som proti návrhu uznesenia č. 1 alebo zdržujem sa hlasovania vo veci 

návrhu uznesenia č. 1. 
 
Z celkového počtu 8 členov SR FNPŠ zúčastnených na hlasovaní, hlasovali 8 členovia formou „som za návrh 
uznesenia č. 1“ bez výhrad a pripomienok. 
 
Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ predkladaný návrh 
uznesenia je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov SR FNPŠ. 
Na základe uvedeného uznesenie č. 1 v predmetnej veci hlasovaním „per rollam“ bolo prijaté.  
 
Uznesenie č. 1 prijaté hlasovaním „per rollam“ č. 9/2022:  
„Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje Usmernenie k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory v rámci výzvy 
č. 2021/003 „Podpora profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – II.“ 
 

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

návrhu uznesenia č. 2. 
 
Z celkového počtu 8 členov SR FNPŠ zúčastnených na hlasovaní, hlasovalo 8 členov formou „som za návrh 
uznesenia č. 2“ bez výhrad a pripomienok. 
 
Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ predkladaný návrh 
uznesenia je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov SR FNPŠ. 
Na základe uvedeného uznesenie č. 2 v predmetnej veci hlasovaním „per rollam“ bolo prijaté.  
 
Uznesenie č. 2 prijaté hlasovaním „per rollam“ č. 9/2022:  
„Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh a kritéria na vyhlásenie výberového konania na riaditeľa 
Fondu na podporu športu podľa §10a zákona o fonde.“ 
 

a 
 
Som za návrh uznesenia č. 3 alebo som proti návrhu uznesenia č. 3 alebo zdržujem sa hlasovania vo veci 

návrhu uznesenia č. 3. 
 
Z celkového počtu 8 členov SR FNPŠ zúčastnených na hlasovaní, hlasovalo 8 členov formou „som za návrh 
uznesenia č. 3“ bez výhrad a pripomienok. 
 
Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ predkladaný návrh 
uznesenia je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov SR FNPŠ. 
Na základe uvedeného uznesenie č. 3 v predmetnej veci hlasovaním „per rollam“ bolo prijaté.  
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Uznesenie č. 3 prijaté hlasovaním „per rollam“ č. 9/2022:  
„Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje zrušenie Smernice o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.“ 
 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA „PER ROLLAM“ č. 10/2022 
 
Hlasovania „per rollam“ č. 10/2022 sa zúčastnilo 8 členov SR FNPŠ z celkového počtu 10 členov. Hlasovania sa 
nezúčastnili 2 členovia (Dráb, Rybánsky). Podľa článku 5 ods. 1 smernice možno konštatovať, že hlasovanie 
„per rollam“ bolo platné.  
 
Členovia SR FNPŠ svoje stanoviská zasielali na adresu fabian@fnps.sk v termíne od 22. júla 2022 do 27. júla 
2022 do 23:59 hod. formou:  
 
Som za návrh uznesenia alebo som proti návrhu uznesenia alebo zdržujem sa hlasovania vo veci návrhu 

uznesenia. 
 
Z celkového počtu 8 členov SR FNPŠ zúčastnených na hlasovaní, hlasovali 8 členovia formou „som za návrh 
uznesenia“ bez výhrad a pripomienok. 
 
Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ predkladaný návrh 
uznesenia je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov SR FNPŠ. 
Na základe uvedeného uznesenie v predmetnej veci hlasovaním „per rollam“ bolo prijaté.  
 
Uznesenie prijaté hlasovaním „per rollam“ č. 10/2022:  
„1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje dodatok č. 1 k Zmluve č. 0622/2021 o poskytnutí príspevku 
na mimoriadnu podporu v športe zo dňa 12.08.2021. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu poveruje predsedu správnej rady v mene Fondu na podporu športu 
podpísaním dodatku č. 1 k Zmluve č. 0622/2021 o poskytnutí príspevku na mimoriadnu podporu v športe zo dňa 
12.08.2021.“ 
 
Podľa čl. 2 ods. 5 smernice hlasovanie per rollam výsledok hlasovania „per rollam“ predkladateľ písomne 
zaznamená do osobitného „Zápisu o hlasovaní per rollam“ a výsledok hlasovania „per rollam“ bude zároveň priamo 
súčasťou zápisnice z najbližšieho zasadnutia orgánu Fondu na podporu športu, v ktorom bude uvedený aj spôsob 
zadokumentovania hlasovania a jeho výsledku. 
 
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a uviedol, že vzhľadom k tomu, že posledné zasadnutie SR FNPŠ 
sa konalo v máji 2022, tak v období medzi dvomi zasadnutiami SR FNPŠ prebehlo viacero hlasovaní „per rollam“, 
ktoré sa dotýkali náročnejších tém zmenových konaní bez predchádzajúcej hlbšej diskusie členov SR FNPŠ. 
Do budúcna v prípade hlasovania „per rollam“ navrhol náročnejšie témy vopred vzájomne prediskutovať napríklad 
na samostatnom krátkom online stretnutí, ak nebude možné sa stretnúť osobne. Ďalej poznamenal, že pred letom 
členovia SR FNPŠ poskytovali koordinátorke procesov kancelárie FNPŠ p. Silvii Ondrejčákovej termíny dovoleniek 
s očakávaním, že sa počas leta uskutoční aspoň jedno zasadnutie SR FNPŠ.  
 
O slovo požiadala koordinátorka procesov a projektová manažérka kancelárie FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková a 
uviedla, že minulý týždeň odosielala e-mail s návrhom stanovenia jedného presného dňa v mesiaci, ktorý vzišiel 
z diskusií kolegov z kancelárie FNPŠ s predsedom SR FNPŠ, a to z dôvodu zefektívnenia práce a prípravy 
podkladov pre členov SR FNPŠ na zasadnutie. Rada by teda otvorila túto vec a požiadala o vyjadrenie jednotlivých 
členov SR FNPŠ, a teda odsúhlasenie návrhu uskutočniť pravidelné zasadnutia SR FNPŠ, a to vždy 
v navrhovaný každý 2. štvrtok v mesiaci.  
 
Slovo si opäť vzal člen SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a nadviazal na predložený návrh kancelárie FNPŠ. Obdobný 
spôsob určenia termínu zasadnutí má SFZ, kedy okrem pevne stanoveného termínu si výkonný výbor SFZ 
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schvaľuje kalendár zasadnutí vždy polrok dopredu. Plánovať zasadnutie jeden týždeň vopred je veľmi náročné 
na organizáciu času jednotlivých členov vzhľadom na iné pracovné povinnosti.  
 
Vzhľadom na predložený návrh spôsobu určenia pravidelných zasadnutí SR FNPŠ, a to vždy každý 2. štvrtok 
v mesiaci, na základe uvedeného boli členom SR FNPŠ predložené presné termíny zasadnutí SR FNPŠ do konca 
kalendárneho roka 2022. Zasadnutia SR FNPŠ sa tak uskutočnia v nasledujúcich termínoch 20.10.2022, 
10.11.2022 a 08.12.2022. Ak si členovia SR FNPŠ odsúhlasia uvedený spôsob určenia termínu zasadnutí 
a navrhované termíny, kancelária FNPŠ doručí pozvánky nasledujúcich zasadnutí do konca kalendárneho roka 
na zaznačenie do kalendárov jednotlivých členov SR FNPŠ, aby si podľa toho vedeli naplánovať svoj vlastný 
program. Členovia SR FNPŠ sa tiež zhodli, že na decembrovom zasadnutí SR FNPŠ dňa 08.12.2022 bude 
kanceláriou FNPŠ predložený na schválenie kalendár zasadnutí SR FNPŠ na 1. polrok roka 2023.  
 
Po vzájomnej diskusii sa členovia SR FNPŠ zhodli na spôsobe určenia pravidelnosti, termínoch a miestach konania 
zasadnutí SR FNPŠ do konca kalendárneho roka 2022, a to nasledovne: dňa 20.10.2022 v Žiline, dňa 10.11.2022 
v Banskej Bystrici a dňa 08.12.2022 v Bratislave (predbežne). 
 
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. 4/6/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania 
„per rollam“ v čase medzi riadnymi zasadnutiami SR FNPŠ. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje termíny a miesta konania zasadnutí SR FNPŠ 
do konca kalendárneho roka 2022. 
 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
5. SCHVAĽOVANIE ROZPOČTU FONDU NA PODPORU ŠPORTU NA ROK 2022 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a ďalej odovzdal slovo vedúcej ekonomického 
oddelenia kancelárie FNPŠ p. Zore Bednárikovej, ktorá poskytla informácie členom SR FNPŠ o predloženom 
návrhu rozpočtu Fondu na podporu športu na rok 2022.  
 
Na úvod vedúca ekonomického oddelenia kancelárie FNPŠ p. Zora Bednáriková uviedla, že návrh rozpočtu Fondu 
na podporu športu na rok 2022 sa predkladá v trochu neštandardnom termíne. Východiskom pri príprave rozpočtu 
tak boli skutočné príjmy a výdaje Fondu na podporu športu do dátumu 31.08.2022. Návrh rozpočtu na rok 2022 
reflektuje na už uskutočnené transfery na projekty a dotácie schválené SR FNPŠ, resp. na zazmluvnené finančné 
čiastky na projekty. V nákladovej časti sú zohľadnené odmeny orgánov Fondu na podporu športu na základe 
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zákona o fonde, pravidelné mesačné náklady kancelárie FNPŠ ako aj jednorazové čiastky spojené so spotrebným 
materiálnym vybavením kancelárskych priestorov sídla Fondu na podporu športu. Návrh rozpočtu na rok 2022 
počíta s obstaraním investície - vlastného serverového vybavenia, obstaraním 3 motorových vozidiel formou 
operatívneho lízingu (do konca kalendárneho roka 2022), obstaraním reklamných predmetov a služieb ako aj 
služieb štatutárneho auditu. Predkladaný návrh rozpočtu reflektuje rovnako na odporúčania DR FNPŠ pri plánovaní 
položky - všeobecné výdavky, ktoré sú vo výške dvojnásobku skutočných výdajov k aktuálnemu stavu 
do 31.08.2022.  
 
Predkladaný návrh rozpočtu Fondu na podporu športu na rok 2022: 
 

 

 
 
Kompletne vypracovaný návrh rozpočtu na rok 2022 bol súčasťou podkladov k zasadnutiu a doručený členom 
SR FNPŠ v stanovenej lehote 7 dní pred riadnym zasadnutím SR FNPŠ. 
 
Následne predseda DR FNPŠ p. Peter Dedík predniesol stanovisko DR FNPŠ k návrhu rozpočtu Fondu na podporu 
športu na rok 2022 a uviedol, že rozpočet, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí DR FNPŠ reflektuje už takmer 
na celý rok 2022. V mnohých dátach sa približuje rozpočet k 100% výsledku vzhľadom na koniec roka. DR FNPŠ 
sa na svojom poslednom zasadnutí zaoberala iba 2 položkami predkladaného návrhu rozpočtu, ktoré potrebovali 
dovysvetliť zo strany kancelárie FNPŠ. Následne k tomu bolo prijaté uznesenie. Prvá položka sa týkala 
všeobecných služieb, kde DR FNPŠ mala k dispozícii odpočet čerpania tejto položky ku koncu augusta 2022. 
Na základe uvedeného požiadali spracovateľa návrhu rozpočtu Fondu na podporu športu na rok 2022 
dopracovaním tejto položky s tým, aby do konca roka bola upravená primerane k doterajšiemu čerpaniu. 
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Predmetná položka bola po zasadnutí DR FNPŠ aktualizáciou návrhu rozpočtu na rok 2022 dopracovaná, a teda 
je to v súlade s uznesením prijatým DR FNPŠ. Druhou položkou boli motorové vozidlá, ku ktorým DR FNPŠ 
rovnako prijala samostatné uznesenie. K tejto položke disponovali informáciou, že sa pôvodne jednalo o nákup 
troch motorových vozidiel. Členovia DR FNPŠ sa však zhodli a prijali uznesenie, ktorým odporučili SR FNPŠ 
zabezpečiť motorové vozidlá formou operatívneho lízingu a nie priamou kúpou. Členovia DR FNPŠ ďalej uviedli, 
že týmto spôsobom bude na účely Fondu na podporu športu do konca roka 2022 postačujúce zabezpečiť 2 
motorové vozidlá. Ak budú potrebné ďalšie vozidlá, tak budú súčasťou návrhu rozpočtu Fondu na podporu športu 
na ďalší rok. Poslednou vecou, ktorú prerokovali členovia DR FNPŠ na zasadnutí dňa 07.09.2022 bola skutočnosť, 
že považujú do budúcna za neprijateľné, aby sa rozpočet Fondu na podporu športu schvaľoval v septembri daného 
roka. DR FNPŠ predpokladá, že je v záujme všetkých, aby sa rozpočet Fondu na podporu športu na rok 2023 
schvaľoval ešte v tomto roku. Na základe uvedeného prijali k tejto veci uznesenie, ktoré tvorí súčasť zápisnice 
zo zasadnutia DR FNPŠ. 
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger a uviedol, že súhlasí s návrhmi DR FNPŠ, rovnako tak 
s transfermi a príjmami, avšak požiadal o poskytnutie informácie k položke 633 návrhu rozpočtu vo výške približne 
110-tisíc EUR (materiál), čo všetko táto položka obsahuje. Na uvedené zareagovala vedúca ekonomického 
oddelenia kancelárie FNPŠ p. Zora Bednáriková a uviedla, že tieto položky boli pripravené spôsobom, že sme vzali 
skutočnosť k dátumu 31.08. a navýšili sme o predpokladanú čiastku na nasledujúce obdobie. Predmetná položka 
odráža skutočnosť, že sa zariaďovali kancelárske priestory sídla FNPŠ.  
 
K tejto časti o slovo požiadal aj člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška, ktorý mal technický dotaz k položke 220 
predkladaného návrhu rozpočtu. Na strane príjmov pri položke 220 (Administratívne poplatky a iné poplatky) bola 
uvedená suma vo výške 0,- EUR, a keďže už vieme aká bola výška poplatkov z výzvy č. 2021/004, podľa jeho 
názoru  by pri tejto položke mala byť uvedená presná suma poplatkov. Poznamenal však, že nejde o zásadnú 
pripomienku. Na uvedené opäť odpovedala vedúca ekonomického oddelenia kancelárie FNPŠ p. Zora 
Bednáriková a uviedla, že predmetnú výšku poplatkov v položke 220 neuviedla zámerne, avšak nevidí ani žiadnu 
prekážku to doplniť. Predmetná položka nebola uvedená ani v návrhu rozpočtu, ktorý Fond na podporu športu 
predkladal MŠVVŠ SR, keďže tam boli stanovené iné lehoty na predkladanie rozpočtu (máj 2022). Administratívne 
poplatky a iné poplatky v roku 2022 predstavovali sumu vo výške približne 50-tisíc EUR. Členovia SR FNPŠ sa 
následne zhodli na zmene položky 220 návrhu rozpočtu a potrebe zahrnúť do návrhu na schválenie rozpočtu 
na rok 2022 presnú sumu administratívnych poplatkov v rámci predkladaného návrhu na rozpočet Fondu 
na podporu športu na rok 2022.  
 
Slovo si vzal aj člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a požiadal o upresnenie časti výdavkov - bežné transfery, ktoré 
sú vo výške približne 51 mil. EUR a čo sa nachádza v časti kapitálové transfery vo výške 2 mil. EUR. Na uvedené 
opäť odpovedala vedúca ekonomického oddelenia kancelárie FNPŠ p. Zora Bednáriková a upresnila, že 
pod kapitálové transfery vo výške 2 mil. EUR spadajú projekty ŠINV, a to 2 projekty schválené v rámci výzvy 
č. 2021/004 žiadosť č. 24 (mesto Košice) a žiadosť č. 130 (mesto Trenčín). Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan 
iba doplnil, že tieto finančné prostriedky boli poskytnuté ministerstvom financií prostredníctvom MŠVVŠ SR a boli 
definované ako kapitálové príjmy, a preto musia byť zaúčtované ako kapitálový výdavok, hoci tie sumy prevyšujú 
sumu 2 mil. EUR. Časť z toho bude dokonca iba bežný výdavok. Krátko sa k tomu vyjadril aj predseda DR FNPŠ 
a zároveň generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík a doplnil, že nerozumie stavu ako môžu byť 
finančné prostriedky na športovú infraštruktúru bežné transfery. Každý sa nad tým pozastavuje, ale vychádza sa 
z toho, že sa poskytujú na základe zákona a poskytnutím sú tieto finančné prostriedky vyčerpané. Na základe tohto 
sa môžu použiť na kapitálové výdavky.  
 
Na záver predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol, že ešte na prerokovanie zostala pripomienka, resp. návrh 
DR FNPŠ na obstaranie 2 motorových vozidiel oproti pôvodnému návrhu 3 motorových vozidiel a či je zásadná 
námietka zo strany DR FNPŠ, aby zostal v rozpočte pôvodný návrh kancelárie FNPŠ. Na základe uvedeného 
požiadal predsedu DR FNPŠ o bližšie vysvetlenie odporúčania DR FNPŠ v tejto veci. Na uvedené reagoval 
predseda DR FNPŠ p. Peter Dedík a uviedol, že nejde o zásadnú pripomienku, ale v čase prerokovania predmetná 
položka rozpočtu nebola členom DR FNPŠ podrobnejšie vysvetlená. V tejto veci rokovali iba na základe im 
dostupných informácií a zamerali sa skôr na porovnanie výhod, resp. nevýhod obstarania motorových vozidiel 
priamym nákupom alebo formou operatívneho lízingu. Účel použitia motorových vozidiel aj ich navrhovaný počet 
je po vysvetlení zrejmý, ak berie do úvahy plánované výkony kontrol na mieste jednotlivých schválených projektov 
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zamestnancami kancelárie FNPŠ. Avšak vzhľadom na termín predloženia návrhu na schvaľovanie zabezpečenia 
motorových vozidiel, kedy už prebieha 3. kvartál roka 2022 a ešte sa nezačalo s obstaraním motorových vozidiel, 
v danom prípade sa bavíme pravdepodobne až o budúcom roku ich zaradenia do rozpočtu v takomto počte, čiže 
to bol dôvod odporúčania DR FNPŠ v tejto veci. Skôr vnímali za zásadnejšie zaoberať sa spôsobom zabezpečenia 
motorových vozidiel (priamy nákup alebo operatívny lízing) na účely Fondu na podporu športu, keďže z hľadiska 
hospodárnosti a účelnosti je výhodnejší operatívny lízing, na čom sa zhodli aj členovia DR FNPŠ.  
 
Návrh rozpočtu Fondu na podporu športu na rok 2022 s úpravou položky 220 (Administratívne poplatky a iné 
poplatky) na schválenie 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. 5/6/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie odporúčacie stanovisko dozornej rady Fondu 
na podporu športu k návrhu rozpočtu Fondu na podporu športu na rok 2022.  
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2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje rozpočet Fondu na podporu športu na rok 2022 v znení 
s čiastočne zapracovanými pripomienkami odporúčacieho stanoviska dozornej rady Fondu na podporu 
športu. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
6. INFORMÁCIA O NÁVRHU ZOZNAMU INTERNÝCH PREDPISOV FONDU NA PODPORU ŠPORTU 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a odovzdal slovo právnikovi právneho oddelenia 
kancelárie FNPŠ p. Michalovi Fabianovi, ktorý informoval členov SR FNPŠ, že hlavným dôvodom zaradenia 
predmetného bodu do programu je vzhľadom na prijatie zákona č. 177/2022 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon 
č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela“) potreba 
novelizácie interných predpisov Fondu na podporu športu. Novelou zákona o fonde došlo najmä k úprave účelu 
podpornej činnosti Fondu na podporu športu a zúženiu jeho zamerania. Rovnako došlo k vzniku nového orgánu 
Fondu na podporu športu podľa § 3 zákona o fonde a ďalším úpravám práv a povinností. Právne oddelenie 
kancelárie FNPŠ vykonalo analýzu a revíziu interných predpisov Fondu na podporu športu s poukazom na prijatú 
novelu a potreby Fondu na podporu športu. Na základe uvedeného si kancelárie FNPŠ predložila SR FNPŠ 
na vedomie zoznam jednotlivých interných predpisov Fondu na podporu športu, ktoré plánuje právne oddelenie 
kancelárie FNPŠ postupne novelizovať, pričom prihliada na potrebu a prioritizáciu ich predkladania na schválenie 
SR FNPŠ podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona o fonde. V zozname interných predpisov predložených na zasadnutí 
SR FNPŠ sú vyznačené slovom „prioritne“ interné predpisy, ktorým sa právne oddelenie bude zaoberať 
v najbližšom období tak, aby nadobudli účinnosť najneskôr od 01.01.2023. Na záver uviedol, že právne oddelenie 
kancelárie FNPŠ v konkrétnych prípadoch návrhov interných predpisov Fondu na podporu športu do procesu 
kreácie a pripomienkovania zapojí aj dotknuté strany, ktorých sa dané interné predpisy dotýkajú ako napríklad 
zástupcov odborných komisií a expertov na danú problematiku, aby spoločne správne nastavili právnu a procesnú 
stránku vecí v rámci Fondu na podporu športu.  
 
K tomuto bodu o slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a predniesol návrh vypracovať v rámci interných 
predpisov Fondu na podporu športu predpis prípadne manuál, ktorý by upravoval rôzne požiadavky po odsúhlasení 
príspevku na projekt podpory športu, či už to je navýšenie príspevku, zmena projektu alebo rôzne opakujúce sa 
situácie, ktoré by SR FNPŠ prerokovala a na základe jej rozhodnutia kancelária FNPŠ ďalej postupovala rovnako 
v obdobných prípadoch. Týmto spôsobom by sa eliminovalo množstvo žiadostí o zmeny predkladané prijímateľmi 
na zasadnutie SR FNPŠ. Nakoľko je toho názoru, že postupom času sa posunú niektoré veci dopredu pribudnú 
ďalšie výzvy a tých žiadostí na zmenu projektov v rámci jednotlivých výziev bude stále pribúdať. K tomu 
zareagovala generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková a uviedla, že prednesený spôsob úpravy a 
nastavenia procesov schvaľovania zmien v projektoch závisí od zhody členov SR FNPŠ na takomto postupe, či 
rozhodnutie SR FNPŠ v konkrétnej veci použiť „en bloc“ rovnako na všetky obdobné prípady alebo bude každá 
žiadosť predkladaná, posudzovaná a rozhodovaná SR FNPŠ individuálne.  
 
O slovo požiadal právnik právneho oddelenia kancelárie FNPŠ p. Michal Fabian, ktorý na dovysvetlenie uviedol, 
že o nastavení a zefektívnení zmenového konania projektov schválených v rámci jednotlivých infraštruktúrnych 
výziev do budúcna už prebehla prvotná diskusia začiatkom júla 2022 zatiaľ na úrovni kancelárie FNPŠ 
za účasti predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ a člena SR FNPŠ p. Gábora Asványiho a tajomníka 
odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Radoslava Jenčuša, kde sa zhodli na príprave prvotného materiálu 
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k tejto problematike. Finálne rozhodnutie o nastavení jednotlivých procesov v prípade zmien v projektoch patrí 
do kompetencie SR FNPŠ. Aktuálne sa kancelária FNPŠ riadi pokynom predsedu SR FNPŠ, ktorým všetky návrhy 
na zmenu projektu doručené prijímateľmi je potrebné predložiť na zasadnutie SR FNPŠ na rozhodnutie. Kancelária 
FNPŠ však poskytuje členom SR FNPŠ odporúčania. Pri príprave a predkladaní odporúčaní kancelária FNPŠ 
postupuje v súčasnosti obdobne ako bolo už viackrát spomínané, a to že každú žiadosť dôkladne preverí a predloží 
SR FNPŠ odporúčacie stanovisko, avšak v obdobných prípadoch sa snaží neodkláňať od rozhodovacej praxe SR 
FNPŠ. Na záver uviedol, že v danom prípade nevidí prekážky postupovať spôsobom úpravy predmetných 
procesov v internom predpise, rovnako tak aj pokračovať aktuálnym postupom a predkladať všetky žiadosti 
o zmenu projektu spolu s odporúčaniami na rozhodnutie SR FNPŠ. Na záver uviedol, že nastavenie procesov 
závisí iba od vôle a rozhodnutia SR FNPŠ.  
 
Slovo si vzal predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a vyjadril svoj názor, aby všetky dôležité rozhodnutia, ktoré má 
rozhodovať SR FNPŠ budú predkladané na rozhodnutie SR FNPŠ. Momentálne však tých zmenových konaní nie 
je až toľko, aby to nebolo možné zvládnuť a niektoré zmenové požiadavky sú viac variantné a často je potrebné 
zaoberať sa aj etickými dilemami. Z uvedeného dôvodu preferuje aktuálne riešenie predkladania všetkých žiadostí 
o zmenu projektu na zasadnutie SR FNPŠ. Súhlasí však, že niektoré jednoduchšie žiadosti o zmenu, na ktorých 
sa už raz členovia SR FNPŠ zhodli, možno vybavovať automaticky postupom upraveným v internom predpise. 
V konečnom dôsledku SR FNPŠ rozhodla o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu konkrétnej žiadosti 
predloženej v rámci výziev, a preto podľa jeho názoru je na mieste, aby SR FNPŠ rozhodla aj o jej prípadnej zmene. 
Následne opätovne poďakoval za prácu vo vnútri kancelárie FNPŠ a doplnil, že ako bude v budúcnosti nastavený 
schvaľovací rozpočtový proces, na neho by mal byť nadviazaný plán verejného obstarávania, a teda čo chceme 
a potrebujeme urobiť, ako a prečo. Na to by mal byť následne nadviazaný tzv. legislatívny plán resp. plán 
legislatívnych úloh v rámci Fondu na podporu športu, ktorý sa venuje nastaveniu úpravy interných predpisov.  
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Dušan Šaradín a uviedol, že súhlasí s názorom predsedu SR FNPŠ v tejto veci 
a v tom duchu mal zámer sa vyjadriť aj on. SR FNPŠ by si mala ponechať práve túto právomoc rozhodovať 
o zmene projektu. 
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška a navrhol, aby už v rámci samotnej výzvy sa uvažovalo 
o nejakom „poloautomate“ schvaľovania žiadostí, ak nastane zmena projektu. Ak by pri zmene projektu išlo 
napr. o akúsi formálnu zmenu, o nej nemusí rozhodovať SR FNPŠ. Bolo by možno lepšie identifikovať typy zmien 
už vo výzve prípadne v internom predpise Fondu na podporu športu a vzhľadom na závažnosť zmeny by sa 
predmetné žiadosti predkladali na SR FNPŠ. Na uvedené zareagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan 
a súhlasil s prezentovaným návrhom, keďže ho vnímal ako veľmi konštruktívny návrh. Doplnil, že na základe 
vzájomných diskusií s niektorými prijímateľmi požiadal o zamyslenie sa aj nad tým, či v čase vypísania výzvy 
na športovú infraštruktúru by nebolo vhodné ako prílohu výzvy pridať vzorovú zmluvu o príspevku na projekt 
podpory športu, ktorá upravuje detailne práva a povinnosti medzi poskytovateľom a prijímateľom príspevku. 
 
O slovo požiadal aj predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík a v rámci 
tohto bodu programu pripomenul, že v prípade ŠINV a projektoch nad 1 mil. EUR bude potrebné zo strany 
prijímateľa predkladať štúdiu uskutočniteľnosti projektu. Dnes reálne žiadatelia nemajú informácie ako má taká 
štúdia vyzerať a ako majú žiadať príspevok na projekt ŠINV. Keďže finančné prostriedky účelovo určené 
na podporu ŠINV bude potrebné použiť do konca roka 2023, z časového hľadiska vníma ako prioritu vytvoriť 
predpis Fondu na podporu športu alebo vzor pre žiadateľov, ktorý bude potrebný v spolupráci s Útvarom hodnoty 
za peniaze pripraviť a schváliť. Podľa jeho názoru by prijímatelia mali disponovať základnými informáciami 
potrebnými na vypracovanie takejto štúdie uskutočniteľnosti.  
 
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. 6/6/2022 
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1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie zoznam interných predpisov Fondu na podporu 
športu, súhlasí s potrebou ich aktualizácie a poveruje kanceláriu Fondu na podporu športu jej spracovaním 
v zmysle predloženej hierarchie. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
7. PREROKOVANIE NÁROKU ČLENOV DOZORNEJ RADY FONDU NA PODPORU ŠPORTU NA DOPLATENIE 
ODMENY ZA VÝKON FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY FONDU NA PODPORU ŠPORTU ZA OBDOBIE 
OD 28.11.2019 DO 14.01.2020 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a priblížil členom SR FNPŠ základné informácie 
o zmene štruktúry zloženia DR FNPŠ v zmysle novely zákona o fonde účinnej od 15.06.2022. Následne odovzdal 
slovo právnikovi právneho oddelenia kancelárie FNPŠ p. Michalovi Fabianovi, ktorý poskytol základné informácie 
k tomuto bodu a dôvody jeho zaradenia do programu zasadnutia. Dňa 28.07.2022 kancelária FNPŠ elektronickou 
formou e-mailom všetkým členom DR FNPŠ doručila návrh dohody o ukončení zmluvy o výkone funkcie člena 
dozornej rady (ďalej len „dohoda o ukončení“) s poukazom na prechodné ustanovenia § 26 ods. 2 zákona o fonde. 
Nakoľko niektorí bývalí členovia DR FNPŠ neposkytli žiadnu spätnú väzbu dňa 08.08.2022 opätovne kancelária 
FNPŠ doručila všetkým dotknutým bývalým členom DR FNPŠ pripomienku o doručení dohody o ukončení. 
Na písomnú pripomienku reagoval obratom telefonicky iba bývalý člen DR FNPŠ p. Richard Horský a krátko uviedol 
dôvody nedoručenia dohody o ukončení. Následne po komunikácii bol požiadaný, aby svoje vyjadrenie doručil aj 
písomne, čo sa do neudialo. Dňa 09.08.2022 po telefonickom rozhovore bola doručená elektronickou formou e-
mailom výzva na doplatenie odmeny za obdobie 28.11.2019 do 14.01.2020 bývalým predsedom DR FNPŠ 
p. Jaromírom Šmátralom, ktorého funkčné obdobie spolu s ostatnými členmi DR FNPŠ bolo v zmysle § 26 ods. 2 
zákona o fonde ukončené. Na uvedenú výzvu na doplatenie reagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan 
prostredníctvom e-mailu a odpovedal, že predmetná výzva bude predložená na rokovanie na najbližšie zasadnutie 
SR FNPŠ. Právnik právneho oddelenia kancelárie FNPŠ p. Michal Fabian ďalej pokračoval a uviedol, že kancelária 
FNPŠ požiadala zazmluvnenú advokátsku kanceláriu o vypracovanie právneho stanoviska vo veci nároku člena 
DR FNPŠ na vyplatenie odmeny za obdobie 28.11.2019 až 14.01.2020. Stanovisko bolo advokátskou kanceláriou 
doručené a predložené členom SR FNPŠ k nahliadnutiu v rámci podkladov k zasadnutiu.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan doplnil, že uvedený prípad je vnímaný ako faktický pracovnoprávny vzťah 
a predseda SR FNPŠ z pozície štatutárneho orgánu Fondu na podporu športu zastupuje v tomto Fond na podporu 
športu a vykonáva práva povinnosti v pozícii faktického zamestnávateľa. Na základe uvedeného si dovolil predložiť 
tento návrh a požiadal o vyriešenie daného stavu „en bloc“ voči všetkým dotknutým členom organov Fondu 
na podporu športu v zmysle doručeného právneho stanoviska advokátskej kancelárie.  
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška a doplnil, že v prípade ak sa to bude uplatňovať „en bloc“ 
na všetkých, tak potom sa to bude dotýkať aj niektorých bývalých alebo súčasných členov SR FNPŠ. Na uvedené 
reagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a uviedol, že by bol rád, aby sa pravidlo aplikovalo vo vzťahu 
ku všetkým dotknutým osobám a rád by túto vec vyriešil a uzavrel.  
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR 
FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
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Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 7/6/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o nároku členov dozornej rady 
Fondu na športu na doplatenie odmeny za výkon funkcie člena dozornej rady Fondu na podporu športu 
za obdobie od 28.11.2019 do 14.01.2020.  
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh vysporiadania záväzkov so všetkými 
dotknutými osobami v súvislosti s nárokom na odmenu za výkon funkcie člena orgánu Fondu na podporu 
športu od jeho vzniku a poveruje kanceláriu Fondu na podporu športu doriešením v zmysle znenia 
predloženého stanoviska. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 

8. INFORMÁCIA K PRÍPRAVE NOVELIZÁCIE SCHÉMY ŠTÁTNEJ POMOCI NA VÝSTAVBU, 
REKONŠTRUKCIU A MODERNIZÁCIU ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY, POSKYTOVANEJ V SLOVENSKEJ 
REPUBLIKE PROSTREDNÍCTVOM FONDU NA PODPORU ŠPORTU 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a odovzdal slovo generálnej riaditeľke kancelárie 
FNPŠ p. Renate Munkovej, ktorá krátko informovala prítomných členov SR FNPŠ, že vzhľadom na prijatie novely 
zákona o fonde bude potrebné upraviť Schému štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej 
infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu (ďalej len „schéma“) 
v časti B. - Právny základ ako aj v ďalších častiach. Podľa znenia schémy akékoľvek zmeny v európskej alebo inej 
legislatíve musia byť premietnuté do znenia schémy do 6 mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti. Ako bolo už 
spomenuté, novela nadobudla účinnosť 15.06.2022, t. j. bude to potrebné urobiť najneskôr do 15.12.2022. 
Advokátska kancelária, ktorá sa venovala oblasti štátnej pomoci, vníma potrebu zmeny v dvoch rovinách. Pôjde 
o drobné, formálne zmeny, ktoré sú potrebné aj pokiaľ ide o podporu športovej infraštruktúry na základe výzvy – 
t. j. tak ako doteraz (napr. predĺženie lehoty na rozhodnutie správnej rady na 90 dní, nakoľko aktuálne je v schéme 
uvedených 60 dní podľa staršej právnej úpravy). Ide o úpravy, ktoré je možné urobiť bez zbytočného odkladu. 
Avšak úplne nový náročnejší koncept je podpora ŠINV bez výzvy. V danom prípade bude potrebné zasiahnuť 
do aktuálnej schémy podstatne, a to obsahovo, pretože výzva, odkazy na výzvu, podmienky výzvy, sú obsiahnuté 
v celom texte schémy. Vznikajú tak iné limity, iné spôsoby rozhodovania a pod. Vzhľadom na uvedené, advokátska 
kancelária predložila návrh na za zváženie, vyhotoviť pre tieto prípady novú schému alebo schému rozdeliť na časť 
A – poskytnutie príspevku na projekt podpory športu s výzvou, ktorá má ostať a na časť B – poskytnutie príspevku 
na projekt podpory športu bez výzvy. Na základe uvedeného je potrebné začať diskusie o tejto téme na úrovni SR 
FNPŠ a nastavenie fundamentálneho smerovania vo veci predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt 
podpory športu na základe výzvy (§ 15 zákona o fonde) alebo bez výzvy (§ 15a a § 15b zákona o fonde) pri príprave 
novelizačného materiálu schémy a predloženie jeho návrhu na prerokovanie SR FNPŠ v najbližšom možnom 
období, najneskôr do konca novembra 2022. Bez predchádzajúceho prijatia nového návrhu na zmenu a doplnenie 
schémy v zmysle vyššie uvedených otázok, ktorý podlieha odsúhlaseniu zo strany Protimonopolného úradu SR 
(ďalej len „PMÚ“), nebude možné pristúpiť k príprave a schvaľovaniu nového návrhu kritérií hodnotenia a následne 
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novej výzvy týkajúcej sa programu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry. Zmluvný vzťah 
s advokátskou kanceláriou, ktorá sa venovala tejto náročnej téme, uplynul dňom 11.09.2022. V rámci právneho 
oddelenia kancelárie FNPŠ by sa mala venovať tejto problematike štátnej pomoci právnička právneho oddelenia 
kancelárie FNPŠ p. Katarína Hložková. Na záver vzhľadom na ukončenie zmluvy s advokátskou kanceláriou 
predniesla členom SR FNPŠ návrh na zváženie uzatvorenia zmluvy s novou advokátskou kanceláriou.  
 
Generálnu riaditeľku kancelárie FNPŠ p. Renatu Munkovú doplnil ešte právnik právneho oddelenia kancelárie 
FNPŠ p. Michal Fabian, ktorý uviedol, že kancelária FNPŠ sa tejto téme bude intenzívne venovať aj vzhľadom 
na komunikovaný termín vyhlásenia novej výzvy na podporu športovej infraštruktúry v 1. štvrťroku roka 2023. 
Zároveň v rámci internej komunikácie v kancelárii FNPŠ nebolo definitívne rozhodnuté o tom, či návrh zmien 
a doplnení schémy budeme pripravovať interne alebo prostredníctvom externej advokátskej kancelárie 
v spolupráci s kanceláriou FNPŠ.  
 
Slovo si vzal predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan, ktorý predniesol svoj pohľad na danú problematiku. Vzhľadom 
na množstvo práce v rámci kancelárie FNPŠ uviedol, že bude preferovať aj kvôli zodpovednostným vzťahom 
a pre účely štátnej pomoci, aby Fond na podporu športu mal zazmluvnenú aj externú advokátsku kanceláriu, a to 
čím skôr. 
 
K uvedenému o slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška a súhlasí s návrhom rozdeliť schémy na dve 
samostatné. Súčasnú schému novelizovať na projekty predkladané na základe výzvy (§ 15 zákona o fonde) 
a druhú samostatnú schému na projekty bez výzvy, ktorá bude podľa jeho názoru komplikovanejšia. Následne sa 
vyjadril aj k predpokladanej novej výzve na podporu športovej infraštruktúry. Predchádzajúce infraštruktúrne výzvy 
sa vypisovali vždy v predchádzajúcom roku, čo súviselo s oprávnenými výdavkami poskytnutými na projekty 
a zároveň aj čo sa týka spolufinancovania. Ak novú výzvu na podporu športovej infraštruktúry vypíše Fond 
na podporu športu v roku 2023, tak mnohé subjekty, ktoré sa pripravovali, že táto výzva bude vypísaná do konca 
tohto roka a už vynaložili nejaké náklady v roku 2022 nebudú tieto náklady môcť zahrnúť do oprávnených výdavkov. 
Na základe uvedeného dáva iba na zváženie vypísanie výzvy do 31.12.2022 s termínom predkladania žiadostí 
v mesiacoch január – marec 2023. Na návrh krátko reagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a uviedol, že 
bude potrebné si prejsť kapacitné možnosti, pretože nevie povedať koľko je takýchto subjektov, ale rozumie 
predloženému návrhu. 
 
O slovo sa prihlásila koordinátorka procesov a projektová manažérka kancelárie FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková 
a požiadala o usmernenie členov SR FNPŠ ako má projektové oddelenie kancelárie FNPŠ postupovať 
pri vybavovaní žiadostí o poskytovanie príspevku na projekt podpory športu bez výzvy. Následne členovia SR 
FNPŠ diskutovali ohľadom vybavovania žiadostí o poskytovanie príspevku na projekt podpory športu bez výzvy. 
Primárne sa viedli diskusie k už podaným žiadostiam ako v prípade projektu krytej plavárne v Šali. Predseda SR 
FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol, že v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“) MŠVVŠ 
SR k návrhu novely zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o športe“) prebehli diskusie aj na úrovni Fondu na podporu športu a tých pripomienok 
podaných v rámci MPK zo strany Fondu na podporu športu bolo relatívne málo. Týkali sa predovšetkým agendy 
športovej infraštruktúry a jednou pripomienkou Fondu na podporu športu bolo spresnenie terminológie ŠINV, keďže 
aktuálne je definícia veľmi široká. Vyžaduje si zúženie množiny športovej infraštruktúry, ktorá spadá do tejto 
kategórie. Zároveň prebehla všeobecná diskusia, ktorej záverom bola potreba spoluúčasti žiadateľov aj 
pri projektoch ŠINV. Ku konkrétnej výške sa však nedopracovali. Na záver požiadal o vybavenie predmetných 
žiadostí s tým, že Fond na podporu športu eviduje ich požiadavku, a že v zmysle platnej a účinnej novely zákona 
o fonde od 15.06. bude potrebné novelizovať schému v tomto programe a prípadne požiadať potenciálnych 
žiadateľov o doplnenie podrobnejších informácií k predkladanému projektu.  
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a vyslovil názor, že ak nie sú interne stanovené minimálne kritéria 
na ŠINV, ktoré by jasne stanovovali, ktorá športová infraštruktúra spadá do kategórie ŠINV a ktorá nie, potom by 
mohli nastať určité riziká. 
 
Po následnej diskusii sa členovia SR FNPŠ a zástupcovia kancelárie FNPŠ zhodli na tom, že aktuálne sa žiadosti 
doručené kancelárie FNPŠ, ktoré požadujú poskytnutie príspevku na projekt podpory športu bez výzvy podľa § 15a 
zákona o fonde budú zatiaľ predkladané SR FNPŠ a posudzované prípad od prípadu. 
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O slovo požiadal predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík, ktorý 
poznamenal, že táto diskusia prebehla asi tak pred rokom, keď bola vytvorená pracovná skupina zaoberajúca sa 
ŠINV. Tam sa kreovali nejaké interné kritéria, a teda čo sa bude považovať za ŠINV. Nakoľko definícia ŠINV je 
koncipovaná veľmi extenzívne. Nie je zámerom, aby do ŠINV spadali všetky športoviská. Bez výzvy sa má 
poskytovať príspevok na projekt podpory športu projektom, o ktorých rozhodla SR FNPŠ a sú reálne ŠINV. 
Podľa jeho názoru by sa interné kritériá ŠINV mali zadefinovať, a potom by bolo zrejmé čo do tejto kategórie spadá. 
V nadväznosti na to treba pripraviť pravidlá ako žiadať o podporu na projekty ŠINV, aby logicky takéto otázky 
neprichádzali. Každý národný športový zväz rád podporí akýkoľvek projekt, avšak ak má národný športový zväz 
potvrdiť, že projekt spĺňa kritéria medzinárodnej federácie za účelom organizácie medzištátnych podujatí alebo 
stretnutia, to už je náročnejšie. Podľa jeho názoru by bolo najlepšie začať na týchto kritériách pracovať. 
 
O slovo požiadal tajomník odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Radoslav Jenčuš a informoval sa, či nie je 
schodný doteraz uskutočňovaný postup pracovnej skupiny ŠINV, ktorou bol vypracovaný zoznam obsahujúci 
projekty ŠINV, a ktorý zatiaľ nebol žiadnym rozhodnutím rozširovaný. Žiadosti o zaradenie do zoznamu ŠINV 
priebežne chodia, a preto navrhuje uskutočniť opäť zasadnutie pracovne skupiny ŠINV a rozhodnúť o prípadnom 
zaradení ďalších projektov do zoznamu. V danom prípade si myslí, že vytvorenie objektívnych kritérií v rámci ŠINV 
je náročné z dôvodu pestrosti a špecifickosti jednotlivých projektov. Na uvedené reagoval člen SR FNPŠ 
a predseda odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p Gábor Asványi, ktorý podporil aj potrebu odsúhlasenia 
projektu príslušným národným športovým zväzom. Zároveň doplnil, že vzhľadom na uvedené momentálne 
odporúča odkázať všetkých žiadateľov na podanie žiadosti prostredníctvom všeobecnej výzvy na podporu 
športovej infraštruktúry a témou ŠINV sa zaoberať neskôr, keď táto agenda bude mať svojho koordinátora aj 
v rámci administratívneho aparátu kancelárie 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. 8/6/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu k príprave novelizácie Schémy 
štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej 
v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
9. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU NA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL PRE FOND 
NA PODPORU ŠPORTU 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a odovzdal slovo právnikovi právneho oddelenia 
kancelárie FNPŠ p. Michal Fabian, ktorý informoval členov SR FNPŠ o dôvodoch zaradenia tohto bodu 
do programu a o potrebe zabezpečenia motorových vozidiel pre Fond na podporu športu na účely mobility 
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zamestnancov kancelárie FNPŠ pri vykonávaní každodennej administratívno-operatívnej agendy, ale najmä 
na účel vykonávania kontrol projektov schválených v rámci jednotlivých výziev v programe Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúry projektovým oddelením, ktoré sa nachádzajú na celom území Slovenskej 
republiky. V rámci výziev č. 2020/001 a č. 2021/004 vyhlásených Fondom na podporu športu bolo schválených 
celkovo 194 projektov športovej infraštruktúry, ktorých kontrolu výstavby, rekonštrukcie alebo modernizácie je 
potrebné vykonať na mieste. Pri analýze potrieb Fondu na podporu športu kancelária FNPŠ vykonala porovnanie 
spôsobov zabezpečenia motorových vozidiel formou operatívneho lízingu a priamej kúpy, pričom dospela k záveru, 
že zaobstaranie motorových vozidiel formou operatívneho lízingu vychádza pre Fond na podporu športu 
najoptimálnejšie, a to nie len z finančného, ale aj praktického hľadiska. Na základe vyššie uvedeného kancelária 
FNPŠ predložila SR FNPŠ odporúčacie stanovisko schváliť obstaranie operatívneho lízingu 3 motorových vozidiel, 
ktoré majú slúžiť na dispozičné účely. Na záver členom SR FNPŠ pripomenul, že v rámci materiálov k zasadnutiu 
majú k dispozícii porovnanie výhod a nevýhod operatívneho lízingu a priamej kúpy motorových vozidiel.  
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Dušan Šaradín a požiadal o informáciu k schválenému návrhu rozpočtu na rok 
2022, a či sú vozidlá zahrnuté v položke - prenájom. Na uvedené krátko reagovala generálna riaditeľka kancelárie 
FNPŠ p. Renata Munková a potvrdila túto skutočnosť. Následne pokračovala a uviedla, že v rámci výzvy 
č. 2020/001 už niektorým prijímateľom bola uhradená aj 4. tranža. Kancelária FNPŠ plánuje vykonať kontrolu 
na mieste v rámci každého schváleného projektu minimálne 1 raz. Projektový manažér kancelárie FNPŠ p. Michal 
Noga už predložil návrh plánu s vyznačenými lokalitami, kde by bolo možné uskutočniť pracovnú cestu za účelom 
vykonania kontroly projektov na mieste. V rámci kancelárie FNPŠ by určite boli potrebné minimálne 2 dispozičné 
motorové vozidlá, prípadne 1 pre predsedu SR FNPŠ. Z uvedeného dôvodu bol zo strany kancelárie FNPŠ 
predložený návrh na zabezpečenie 3 motorových vozidiel.  
 
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. 9/6/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh na verejné obstarávanie operatívneho lízingu 
troch motorových vozidiel pre Fond na podporu športu a poveruje generálnu riaditeľku kancelárie Fondu 
na podporu športu zabezpečením procesných úkonov spojených s verejným obstarávaním. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
10. SCHVAĽOVANIE ZRUŠENIA VŠETKÝCH ODBORNÝCH KOMISIÍ ZRIADENÝCH PODĽA § 12 ZÁKONA 
Č. 310/2019 Z. Z. O FONDE NA PODPORU ŠPORTU 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan s tým, že po novele zákona o fonde účinnej 
od 15.06.2022 sa predpokladá, že všetky odborné komisie by mali byť de facto dočasné, a teda zriadené za účelom 
hodnotenia žiadosti v rámci konkrétnej výzvy. To znamená zmyslom a účelom zaradenia tohto bodu programu je 
zosúladiť aktuálny stav s právnym poriadkom v zmysle § 1 zákona o fonde, ktorým sa zúžil účel podpory Fondu 
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na podporu športu. V rámci fungovania odborných komisií možno konštatovať, že za uplynulé 2 roky bola najviac 
aktívna odborná komisia „Športová infraštruktúra“ za čo poďakoval jej predsedovi a členovi SR FNPŠ p. Gáborovi 
Asványimu. Zároveň pevne verí, že viacerí členovia odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ budú pokračovať aj 
v budúcnosti. Rovnako však vníma fakt, že by to nemalo byť automaticky. V rámci kancelárie FNPŠ prebehla 
diskusia s kolegami, kde sa zhodli na tom, že by bolo na mieste bližšie precizovať práva a povinnosti členov 
odbornej komisie vzhľadom na praktické skúsenosti nadobudnuté počas výzvy č. 2020/001 a výzvy č. 2021/004. 
V súvislosti s novelou zákona o fonde a novým účelom podpory bude pravdepodobne vytvorená ešte odborná 
komisia pre významné podujatia. 
 
K uvedenému sa vyjadril člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a požiadal o informáciu k právnemu výkladu fungovania 
odborných komisií po spomínanej novele zákona o fonde, a teda či v rámci každej vyhlásenej infraštruktúrnej výzve 
bude potrebné zriadiť novú odbornú komisiu, a teda či po rozhodnutí o poskytnutí príspevku na projekt podpory 
športu stratí mandát. A následne doplnil, čo v prípade odbornej komisie pre významné podujatia, keďže proces 
schvaľovania je naviazaný na MŠVVŠ SR a tých projektov by malo byť pomenej ako bolo spomenuté. Následne 
položil do pléna otázku ohľadom procesného fungovania tejto komisie. Na otázku zriadenia a fungovania odbornej 
komisie pre významné podujatia odpovedal predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a predpokladá, že táto odborná 
komisia nebude témou ešte tohto kalendárneho roka. K prvej otázke sa vyjadril, že takto vníma právnu úpravu 
týkajúcu sa odborných komisií prijatú novelou zákona o fonde aj on.  
 
Opäť si vzal slovo člen SR FNPŠ p. Gábor Asvanyi a požiadal, že v rámci zmluvných vzťahov okrem osobnej účasti 
člena odbornej komisie na zasadnutiach by navrhol zapracovať aj úpravu situácie, čo v prípade opätovného 
neschválenia člena odbornej komisie. Návrh odôvodnil z praktickej stránky veci, aby takýto člen odbornej komisie 
nestratil povinnosť reagovať na požiadavky Fondu na podporu športu v rámci projektov, ktoré hodnotil, a to 
po zániku jeho mandátu.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan následne predostrel členom SR FNPŠ predstavu, aby spolu s vyhlásením 
výzvy na podporu športovej infraštruktúry by okrem zverejnenia vzoru zmluvy o príspevku na projekt podpory 
športu simultánne schvaľovala SR FNPŠ aj nových členov odbornej komisie „Športová infraštruktúra“. 
 
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. 10/6/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu v zmysle zmeny zákona od 15.06.2022 schvaľuje odvolanie 
všetkých členov odborných komisií vrátane ich predsedov zriadených podľa § 12 zákona č. 310/2019 Z. z. 
o Fonde na podporu športu. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu v zmysle zmeny zákona od 15.06.2022 schvaľuje zrušenie 
všetkých odborných komisií zriadených podľa § 12 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
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11. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU ZMIEN A DOPLNENÍ SMERNICE O POSKYTOVANÍ STRAVOVANIA 
PRE ZAMESTNANCOV FONDU NA PODPORU ŠPORTU 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol bod programu a následne odovzdal slovo právnikovi právneho 
oddelenia kancelárie FNPŠ p. Michalovi Fabianovi, ktorý členov SR FNPŠ v krátkosti informoval o predloženom 
návrhu zmien a doplnení smernice o poskytovaní stravovania pre zamestnancov Fondu na podporu športu (ďalej 
len „smernica“) a priblížil dôvod jeho zaradenia do programu. Hlavným dôvodom zaradenia predmetného bodu 
do programu zasadnutia bolo vydanie nového Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky č. 281/2022 Z. z. o sumách stravného (ďalej len „opatrenie“), ktoré vydalo Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 
dňa 25.07.2022. Opatrenie ustanovuje nové sumy stravného od 01. septembra 2022 pre časové pásma, a to 
vo výške 

a) 6,40 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 
b) 9,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, 
c) 14,50 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.  

Vzhľadom na vydané opatrenie a rozhodnutie vedenia kancelárie FNPŠ o výške stravného pre zamestnancov 
kancelárie FNPŠ, predkladá návrh zmien a doplnení smernice schválenej SR FNPŠ na jej 32. zasadnutí. 
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška a uviedol technickú pripomienku, podľa ktorej vzhľadom 
na aktuálnu situáciu je predpoklad, že sa sumy stravného budú častejšie meniť ako doteraz. Predložil tak návrh 
priamo na zasadnutí upraviť mechanizmus úpravy smernice spôsobom, že v prípade vydania nového opatrenia sa 
zmena výšky stravného bude upravovať bez potreby opakovaného predkladania návrhu na zmenu smernice 
na schválenie SR FNPŠ. Na základe vzájomnej diskusie členov SR FNPŠ bola pripomienka odsúhlasená a bude 
zapracovaná do znenia návrhu a doplnení smernice. 
 
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. 11/6/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh zmien a doplnení Smernice o poskytovaní 
stravovania pre zamestnancov Fondu na podporu športu s pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
12. INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ 
PODPORY V RÁMCI VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY 
PRE PROFESIONÁLNE ŠPORTOVÉ KLUBY Č. 2021/003 
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Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol bod programu a následne odovzdal slovo generálnej riaditeľke 
kancelárie FNPŠ p. Renate Munkovej, ktorá informovala členov SR FNPŠ o aktuálnom stave predkladania 
vyúčtovaní zo strany prijímateľov mimoriadnej podpory v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby č. 2021/003 (ďalej len „výzva č. 2021/003“). Prijímatelia 
v rámci výzvy č. 2021/003 mali povinnosť vyúčtovať poskytnutú mimoriadnu podporu v termíne do 31.08.2022. 
Účtovné doklady prijímatelia predkladali prostredníctvom elektronického registračného systému fnps.egrant.sk 
(ďalej len „fnps.egrant.sk“). Nakoľko týždeň pred uplynutím termínu na predkladanie vyúčtovaní v rámci výzvy č. 
2021/003 bol doručený nízky počet záverečných správ, projektový manažér kancelárie FNPŠ p. Michal Noga 
pripravil a odoslal notifikačný e-mail s upozornením pre všetkých prijímateľov mimoriadnej podpory, že sa blíži 
koniec termínu na predkladanie vyúčtovania mimoriadnej podpory poskytnutej v rámci výzvy č. 2021/003. V zmysle 
rozhodnutia o poskytnutí finančného príspevku a Usmernenia k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory v rámci 
2021/003 (ďalej len „usmernenie“) schválenom SR FNPŠ v prípade nepredloženia vyúčtovania mimoriadnej 
podpory v stanovenej lehote prijímateľovi zanikne nárok na mimoriadnu podporu. Zároveň v posledný deň 
na predkladanie vyúčtovania v rámci výzvy č. 2021/003 koordinátorka procesov a projektová manažérka kancelárie 
FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková telefonicky kontaktovala tých prijímateľov, ktorí nepredložili ešte vyúčtovania 
a upozornila ich, aby tak urobili bez zbytočného odkladu, v opačnom prípade budú povinní mimoriadnu podporu 
vrátiť. Napriek tejto skutočnosti 1 prijímateľ Futbalový klub Poprad (žiadosť č. 70 - 94 995,59 EUR) predložil 
vyúčtovanie po stanovenej lehote, a to až dňa 01.09.2022, a preto bude povinný mimoriadnu podporu vrátiť.  
Ďalej si dovolila poukázať na skutočnosť, že v rámci výzvy č. 2021/003 sa mimoriadna podpora poskytuje v rámci 
schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci. V súčasnosti na Fonde na podporu športu prebieha kontrola PMÚ, 
ktorá začala koncom mája 2022. PMÚ si vyžiadal podklady ku všetkým žiadostiam, ktoré boli podporené v rámci 
výzvy č. 2021/001 a výzvy č. 2021/003. Zo strany PMÚ bolo zatiaľ doručené 1 dožiadanie na doplnenie predloženej 
dokumentácie. V rámci výzvy č. 2021/001 a výzvy č. 2021/003 by finančnú kontrolu mal uskutočňovať vykonávateľ 
výziev, a to Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“). Aktuálny stav je taký, že SIEA bude 
vykonávať finančnú kontrolu iba žiadostí schválených v rámci výzvy č. 2021/001. Niekoľkokrát v tejto veci už 
urgovala riaditeľa odboru na SIEA, no do dnešného dňa nemá kancelária FNPŠ spätnú väzbu. Na záver členov 
SR FNPŠ informovala, že kancelária FNPŠ momentálne nemá personálnu kapacitu na vykonávanie finančnej 
kontroly doručených vyúčtovaní v rámci výzvy č. 2021/003. Na uvedené krátko a súhlasne reagoval predseda SR 
FNPŠ p. Ladislav Križan a doplnil, že stále bude zastávať stanovisko, že tieto úkony spojené s vyúčtovaním 
mimoriadnej podpory v rámci výzvy č. 2021/001 a výzvy č. 2021/003 má podľa uzatvorenej 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 vykonávať SIEA. 
 
K uvedenému sa vyjadril aj predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík, ktorý 
potvrdil prednesené slová a ďalej uviedol, že v tejto veci rokovalo MŠVVŠ SR so zástupcami SIEA. SIEA potvrdila, 
že vykoná finančnú kontrolu v rámci výzvy č. 2021/001, avšak vidia určité právne úskalia v predmetnej zmluve 
s Fondom na podporu športu.  
 
Na záver predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan informoval členov SR FNPŠ, že viackrát sa na neho obracali 
niektorí predstavitelia národných športových zväzov s otázkou prípadnej tretej vlny pomoci pre profesionálne 
športové kluby za obdobie na prelome rokov 2021/2022. Odpoveď však poskytol v znení, že Fond na podporu 
športu aktuálne na to nemá v rámci rozpočtu vyčlenené žiadne finančné prostriedky. 
 
O slovo požiadal ešte člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger a požiadal informáciu o subjekte, ktorý doručil vyúčtovanie 
po termíne. Na uvedené odpovedala generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková a uviedla, že v tejto 
veci odporúča postupovať v zmysle rozhodnutia o poskytnutí finančného príspevku a usmernenia. V prípade 
zániku nároku žiadať vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov, nakoľko existuje auditná stopa s termínom 
predloženia účtovných dokladov po stanovenom termíne, dňa 01.09.2022. V rámci výzvy č. 2021/003 sa jedná 
o jediný takýto prípad.  
 
Slovo si vzal aj predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík a uviedol, že 
nevidí reálne, aby sa spustila tretia vlna pomoci bez predchádzajúceho uzavretia vyúčtovaní v rámci výzvy 
č. 2021/001 a výzvy č. 2021/003. K tejto téme ešte doplnil, že bude náročné samotné spracovanie a kontrola 
záverečných správ prijímateľov mimoriadnej podpory v rámci výzvy č. 2021/003. 
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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. 12/6/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených 
žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby č. 2021/003. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
13. INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O PRÍSPEVOK NA PROJEKT 
PODPORY ŠPORTU V RÁMCI VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU 
V RÁMCI PROGRAMU „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY“ Č. 2020/001 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol bod programu a na úvod informoval prítomných členov SR FNPŠ, 
že sa mestu Lučenec po 4. úspešnom verejnom obstarávaní podarilo dopracovať k uzatvoreniu zmluvy s 
dodávateľom. Na uvedené krátko reagovala generálna riaditeľka kancelárie p. Renata Munková a pripomenula, že 
prijímateľ má vzhľadom na uvedené reálne krátku lehotu na zrealizovanie celého projektu. 
 
Následne predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan odovzdal slovo koordinátorke procesov a projektovej manažérke 
kancelárie FNPŠ p. Silvii Ondrejčákovej, ktorá informovala členov SR FNPŠ o stave jednotlivých projektov v rámci 
výzvy č. 2020/001 ku dňu 12.09.2022. Stav celkovo 104 schválených projektov v rámci výzvy č. 2020/001 bol 
nasledovný: 

• 97 podpísaných zmlúv 

• 4 žiadosti dodatočne neschválené (mesto Hanušovce nad Topľou, mesto Michalovce, mesto Levoča, 
mesto Nitra) 

• 1 žiadosť späťvzatá (Telovýchovná jednota Rapid Bratislava) 

• 1 žiadateľ odstúpil od zmluvy (obec Krivany) 

• 1 žiadateľ nespĺňa podmienky (Trnavský samosprávny kraj) 
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Žiadosť č. 188 - obec Krivany (projekt modernizácia športového areálu pri ZŠ a MŠ v obci Krivany): Dňa 
21.07.2022 bola projektovému oddeleniu doručená výpoveď Zmluvy o poskytnutí príspevku na projekt podpory 
športu Z-2020/001-188. Výpoveď bola podaná z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov, na základe ktorého 
nebol prijímateľ schopný projekt zrealizovať. Predmetná výpoveď je súčasťou priečinka ku tomuto bodu rokovania. 
Na základe uvedeného kancelária FNPŠ zabezpečí proces ukončenia zmluvného vzťahu s dotknutým 
prijímateľom. 
 
Žiadosť č. 129 - obec Šintava (projekt multifunkčný športový areál) a žiadosť č. 53 - mesto Sereď (projekt 
výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Seredi): 
Projektové oddelenie kancelárie FNPŠ obdržalo žiadosť prijímateľov obec Šintava a mesto Sereď o súhlas 
so zverením športoviska do správy príslušných škôl. Projektové oddelenie kancelárie FNPŠ túto záležitosť 
komunikovalo s právnym oddelením kancelárie FNPŠ, výsledkom čoho bolo stanovisko právneho oddelenia v tejto 
veci, ktoré je súčasťou podkladov k zasadnutiu. Následne koordinátorka procesov a projektová manažérka 
kancelárie FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková požiadala právnika právneho oddelenia kancelárie FNPŠ p. Michala 
Fabiana o dovysvetlenie stanoviska k predmetnej žiadosti prijímateľa, ktorý poskytol prítomným v krátkosti 
stanovisko právneho oddelenia kancelárie FNPŠ a jeho odporúčanie žiadosť schváliť.  
 
Žiadosť č. 69 - mesto Lučenec (projekt krytej plavárne): Projektové oddelenie kancelárie FNPŠ bolo dňa 
17.08.2022 informované o aktualizácii stavu projektu v rámci výzvy č. 2020/001 predloženého žiadateľom č. 69 
(mesto Lučenec) - Krytá plaváreň Lučenec. Žiadateľ ukončil proces verejného obstarávania. Na osobnom stretnutí 
so zástupcom mesta Lučenec projektového oddelenia kancelárie FNPŠ poukázalo na to, že projekt je v zmysle 
uzatvorenej zmluvy o príspevku na projekt podpory športu ukončený predložením právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia, ktoré musí byť právoplatné najneskôr do 31.12.2023. 
 
Žiadosť č. 148 - Košický samosprávny kraj (projekt revitalizácie športovísk Gymnázia Pavla Horova 
v Michalovciach): Dňa 22.03.2022 vstúpila do účinnosti zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-
2020/001-148. Od podpisu zmluvy prebieha s prijímateľom komunikácia vo veci verejného obstarávania, nakoľko 
obstarávateľom nie je priamo žiadateľ, ale gymnázium, pre ktoré sa projekt realizuje. Prijímateľovi bola táto 
skutočnosť oznámená ako možná komplikácia v rámci procesu vyúčtovania projektu. O tejto skutočnosti bolo 
informované aj predmetné gymnázium, ktoré v projekte figuruje ako vyhlasovateľ verejného obstarávania. Dňa 
17.08.2022 bolo projektové oddelenie kancelárie FNPŠ informované, že proces verejného obstarávania sa bude 
opakovať a vyhlasovateľom bude prijímateľ, teda Košický samosprávny kraj. Projektové oddelenie kancelárie 
FNPŠ s prijímateľom aktívne komunikuje a čaká na doručenie podkladov k ukončenému procesu verejného 
obstarávania a následne predloží aktualizovanú informáciu SR FNPŠ. 
 
V rámci podkladov k zasadnutiu boli členom SR FNPŠ predložené žiadosti o zmenu projektov, pričom všetky 
podklady spolu s odporúčaním kancelárie FNPŠ boli uvedené v sprievodných správach v rámci zdieľaného 
priečinku. 
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Žiadosť č. 73 - obec Bešeňová: Predpokladaný začiatok stavebných prác sa má odložiť o jeden rok (z máj 2022 
na máj 2023). Podľa článku VIII. Bodov 7. a 10. zmluvy o príspevku je možné oznámením zmeniť začiatok 
stavebných prác maximálne o tri mesiace. Odloženie o viac ako tri mesiace sa považuje za významnejšiu zmenu, 
ktorá bude schválená na základe dohody oboch strán a premietne sa do dodatku k zmluve o príspevku, 
resp. osobitnej písomnej dohody o vykonaní zmien projektu. Po preskúmaní predmetnej žiadosti kancelária FNPŠ 
nemala námietky voči zmene harmonogramu projektu predloženého v rámci žiadosti. 
 
Žiadosť č. 137 – obec Liptovská Teplička: Predpokladaný začiatok stavebných prác bol odložený zo 7/2021 
na 9/2022 o viac ako jeden rok . Podľa článku VIII. Bodov 7. a 10. zmluvy o príspevku je možné oznámením zmeniť 
začiatok stavebných prác maximálne o tri mesiace. Odloženie o viac ako tri mesiace sa považuje za významnejšiu 
zmenu, ktorá bude schválená na základe dohody oboch strán a premietne sa do dodatku k zmluve o príspevku, 
resp. osobitnej písomnej dohody o vykonaní zmien projektu. Omeškanie realizácie bolo spôsobené procesom 
verejného obstarávania a mimoriadnymi okolnosťami na strane zhotoviteľa diela. Po preskúmaní predmetnej 
žiadosti kancelária FNPŠ nemala námietky voči zmene harmonogramu projektu predloženého v rámci predloženej 
žiadosti.  
 
Žiadosť č. 144 - Telovýchovná jednota AC Nitra: Zmena spočívala v novom technickom riešení zateplenia jednej 
strany telocvične. V rámci stavebného konania neboli prizvané okolité subjekty, ktoré vlastnia pozemky susediace 
s predmetnou infraštruktúrou. Žiadateľovi z tohto dôvodu vznikol problém so vstupom na okolité pozemky, čo mu 
bráni k vykonávaniu stavebných prác a situáciu musí riešiť alternatívou, z dôvodu ktorej bola vypracovaná nová 
projektová dokumentácia. Pri realizácii diela vznikli žiadateľovi nepredpokladané práce, ktoré majú vplyv 
na rozpočet projektu (navýšenie si prijímateľ hradí sám) ako aj na harmonogram prác (termín ukončenia 
4.11.2022). Po preskúmaní predmetnej žiadosti kancelária FNPŠ nemala námietky voči zmene rozpočtu projektu 
a harmonogramu projektu  
 
Okrem žiadostí o zmenu projektu eviduje projektové oddelenie aj žiadosti o navýšenie poskytnutých 
príspevkov: 

• žiadosť č. 96 – obec Terňa 

• žiadosť č. 187 – obec Čierne 
 
Predmetné žiadosti kancelária FNPŠ predložila SR FNPŠ, nakoľko vo veci navyšovania finančných príspevkov už 
rozhodovala uznesením č. 2 hlasovania „per rollam“ č. 1/2022: „Správna rada Fondu na podporu športu berie 
na vedomie žiadosti úspešných žiadateľov o navýšenie príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 a rozhodla nenavýšiť príspevok na projekt podpory športu.“ Predmetné 
žiadosti sú k dispozícii k nahliadnutiu v zdieľanom priečinku žiadosti o navýšenie, ktorý tvorí podklady k zasadnutiu. 
 
Následne členovia SR FNPŠ boli informovaní o stave predkladania vyúčtovaní projektov ku dňu 14.04.2022, 
kedy bolo vyplatených 25 prijímateľom spolu 2.038.736,74 EUR na prvú tranžu, 6 prijímateľov malo vyplatenú 
druhú tranžu spolu vo výške 534.899,25 EUR, čo celkovo predstavovalo sumu 2.573.635,99 EUR. V období 
od 15.04.2022 do 13.09.2022 prostredníctvom systému fnps.egrant.sk a následne poštou boli doručené ďalšie 
priebežné vyúčtovania. Jednotlivé tranže boli vyplatené nasledovne: 
 
Prvá tranža - 38 úhrad spolu vo výške 2.061.172,41 EUR, z toho: 

• Obec Kajal    16 051,19 € 

• Obec Močenok     19 075,77 € 

• Obec Koválov    15 864,00 € 

• Obec Nedožery-Brezany   26 420,64 € 

• Mesto Humenné    22 444,09 € 

• Obec Trhová Hradská   15 954,17 € 

• Mesto Krompachy    28 172,53 € 

• Obec Domaniža    42 301,73 € 

• Obec Omšenie    17 682,83 € 

• Obec Šintava    16 470,62 € 

• Trenčianky samosprávny kraj   106 694,48 € 
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• TENISOVÁ AKADÉMIA E.PAVLÍK BB  16 244,82 € 

• Obec Opatovce nad Nitrou   20 401,05 € 

• Obec Pečovská Nová Ves    15 182,60 € 

• Mesto Stropkov    16 179,39 € 

• Obec Dvorníky - Včeláre   15 147,61 € 

• Obec Vydrany    32 657,05 € 

• Mesto Trnava     90 789,48 € 

• Obec Raslavice    63 252,25 € 

• Obec Zemianska Olča   53 994,90 € 

• Obec Zohor    32 871,57 € 

• Mesto Spišská Nová Ves   31 485,90 € 

• fitko.sk s.r.o.    34 570,80 € 

• Mesto Brezová pod Bradlom   32 156,40 € 

• Mesto Myjava    32 126,40 € 

• Žilinský samosprávny kraj   62 532,90 € 

• Obec Spišský Hrušov   18 741,69 € 

• Prešovský samosprávny kraj   126 432,60 € 

• Mesto Hurbanovo    65 286,49 € 

• Vysoká nad Kysucou   84 082,34 € 

• Obec Okružná    16 476,74 € 

• Obec Čierne    184 680,00 € 

• Obec Chorvátsky Grob   273 000,00 € 

• Obec Vavrečka     28 783,80 € 

• Mesto Nováky    25 651,45 € 

• Obec Ivanka pri Dunaji   274 500,00 € 

• Obec Kazimír     25 035,68 € 

• MŠK IUVENTA Michalovce o.z.   61 776,45 € 

 
 
Druhá tranža – 41 úhrad spolu vo výške 2.192.164,91 EUR, z toho:  

• Obec Kamenná Poruba   149 021,62 € 

• Obec Horné Srnie    189 720,00 € 

• Obec Oravská Jasenica   79 500,00 € 

• AQUAPARK Poprad s.r.o.    348 616,94 € 

• Mesto Bardejov    120 000,00 € 

• Obec Sečovská Polianka   22 337,36 € 

• EFC Gabčíkovo    28 890,90 € 

• Mesto Hriňová     52 519,84 € 

• Mesto Bytča    214 272,00 € 

• Obec Hviezdoslavov   24 609,88 € 

• Mesto Sereď    23 374,04 € 

• Mestská časť Bratislava-Rača  114 314,10 € 

• Mládežnícky športový klub Senec  87 000,00 € 

• Obec Pavlovce nad Uhom   30 324,56 € 

• Mesto Kežmarok     51 102,75 € 

• Mesto Nemšová    21 888,00 € 

• Mesto Martin    178 702,10 € 

• Obec Hradište pod Vrátnom    15 863,40 € 

• ŠPORT - MLÁDEŽ PRE BUDÚCNOSŤ o. z. 21 000,00 € 

• Obec Kajal    16 051,19 € 

• Obec Močenok     19 075,77 € 

• Obec Koválov    15 864,00 € 

• Obec Nedožery-Brezany   26 420,64 € 

• Mesto Humenné    22 444,09 € 

• Obec Trhová Hradská   15 954,17 € 

• Mesto Krompachy    28 172,53 € 
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• Obec Domaniža    42 301,73 € 

• Obec Šintava    16 470,62 € 

• Trenčianky samosprávny kraj   106 694,48 € 

• TENISOVÁ AKADÉMIA E.PAVLÍK BB 1 6 244,82 € 

• Obec Opatovce nad Nitrou   20 401,05 € 

• Obec Pečovská Nová Ves    15 032,62 € 

• Mesto Stropkov    16 179,39 € 

• Obec Vydrany    32 657,05 € 

• Mesto Trnava     90 789,48 € 

• Obec Zemianska Olča   53 994,90 € 

• Obec Zohor    32 871,57 € 

• Mesto Brezová pod Bradlom   32 156,40 € 

• Mesto Myjava    32 126,40 € 

• Obec Spišský Hrušov   18 741,69 € 
 

Tretia tranža – 32 úhrad spolu vo výške 2.110.978,38 EUR, z toho: 
• Obec Horné Srnie    189 720,00 € 

• Obec Oravská Jasenica   79 500,00 € 

• AQUAPARK Poprad s.r.o.    348 616,94 € 

• Obec Bzince pod Javorinou   15 212,03 € 

• Mesto Bardejov    120 000,00 € 

• Obec Sečovská Polianka   22 337,36 € 

• Mesto Žilina    44 189,44 € 

• Mesto Hriňová     52 519,84 € 

• Mesto Dolný Kubín    100 664,88 € 

• Mesto Bytča    214 272,00 € 

• Obec Hviezdoslavov   24 609,88 € 

• Mesto Sereď    23 374,04 € 

• Mládežnícky športový klub Senec  87 000,00 € 

• Obec Pavlovce nad Uhom   29 499,74 € 

• Mesto Spišská Belá   46 050,00 € 

• Mesto Kežmarok     51 102,75 € 

• Mesto Nemšová    21 888,00 € 

• Mesto Martin    178 702,10 € 

• Obec Hradište pod Vrátnom   1 5 863,40 € 

• ŠPORT - MLÁDEŽ PRE BUDÚCNOSŤ o. z. 21 000,00 € 

• Obec Kajal    16 051,19 € 

• Obec Močenok     19 075,77 € 

• Obec Koválov    15 864,00 € 

• Obec Domaniža    42 301,73 € 

• Obec Šintava    16 470,62 € 

• Trenčianky samosprávny kraj   106 694,48 € 

• TENISOVÁ AKADÉMIA E.PAVLÍK BB  16 244,82 € 

• Obec Opatovce nad Nitrou   20 401,05 € 

• Mesto Stropkov    16 179,39 € 

• Obec Vydrany    32 657,05 € 

• Mesto Trnava     90 789,48 € 

• Mesto Myjava    32 126,40 € 

 
Štvrtá tranža – 7 úhrad spolu vo výške 140.065,46 EUR, z toho: 

• Mesto Bardejov    40 000,00 € 

• Mesto Žilina    14 729,80 € 

• Mesto Sereď     7 791,36 € 

• Mesto Nemšová     7 296,00 € 

• Mesto Martin     59 567,36 € 

• Obec Hradište pod Vrátnom    5 287,80 € 

• Mesto Stropkov    5 393,14 € 
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Od 15.04.2022 do 13.09.2022 bolo vyplatených celkovo 6.504.381,16 EUR na všetky tranže. Ku dňu 13.09.2022 
bolo celkom vyplatených spolu 9.078.017,15 EUR pre 63 prijímateľov, z toho 7 projektov bolo finančne ukončených. 
Aktuálne postupne prebieha finančná kontrola na poskytnutie prvej až štvrtej tranže u ďalších prijímateľov. 
 
Následne si slovo vzala generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková a doplnila, že ako avizovala deň 
pred zasadnutím SR FNPŠ doplnila žiadosti prijímateľa AQUAPARK Poprad, s.r.o. (žiadosť č. 57), kde sa jedna 
žiadosť dotýka štátnej pomoci, kde prijímateľ namieta stav, že by mali spadať pod pravidlá štátnej pomoci, keďže 
podľa ich názoru má športová infraštruktúra iba lokálny charakter. V rámci tohto požiadali o predloženie podkladov 
na základe čoho boli vyhodnotený, že sa na nich vzťahuje štátna pomoc. Druhá žiadosť sa týka rozpočtu, kde 
prijímateľ požiadal o zmenu rozpočtu projektu, avšak kancelária FNPŠ zistila, že v zmluve bola uvedená suma 
s DPH, a to pri poskytovaní poslednej tranže. Kancelária FNPŠ celú problematiku bude analyzovať a predloží 
návrh riešenia SR FNPŠ. Zároveň upozornila, že v prípade potvrdenia, že sa na projekt vzťahujú pravidlá štátnej 
pomoci, prichádza v zmysle schémy ešte povinnosť diskontovania poskytnutého príspevku. Predmetné 
diskontovanie cien bude ešte konzultovať so zástupcami PMÚ. Na uvedené zareagoval predseda SR FNPŠ 
p. Ladislav Križan, ktorý požiadal kanceláriu FNPŠ predmetnú vec preveriť a rozanalyzovať aj vo vzťahu k iným 
subjektom súkromného práva a na najbližšie zasadnutie SR FNPŠ predložiť riešenie tejto témy diskontovania cien 
v rámci schémy a tiež témy DPH poskytnutej prijímateľovi. Dôvodom je aj potreba zistenia rozsahu vzniknutého 
problému. 
 
K problematike diskontovania cien v zmysle schémy sa vyjadril aj člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška a uviedol, že 
podľa jeho názoru diskontovaním sa neznižuje výška poskytnutej dotácie, ktorá sa má vyplatiť, ale diskontuje sa 
peňažný tok vzhľadom na budúcnosť, čiže aj keď je tam povinné diskontovanie, nie je povinnosť automaticky znížiť 
dotáciu. Na uvedené krátko reagovala generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková, ktorá vníma aj 
vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti a jednotlivé príklady diskontovanie v rámci tejto schémy ako povinnosť, 
preto si predmetnú problematiku chce ešte odkonzultovať s PMÚ.  
 
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. 13/6/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených 
žiadostí o príspevok na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ 
č. 2020/001. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie žiadosti o navýšenie príspevku na projekt 
podpory športu v prípade žiadosti č. 96 (Obec Terňa) a žiadosti č. 187 (Obec Čierne) predložených v rámci 
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001 a rozhodla nenavýšiť príspevok na projekt. 
 
3. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje žiadosti o zmenu harmonogramu projektu v rámci 
žiadosti č. 73 (Obec Bešeňová) a žiadosti č. 137 (Obec Liptovská Teplička) predložených v rámci výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001. 
 
4. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje žiadosť o zmenu projektu a zmenu rozpočtu projektu 
v rámci žiadosti č. 144 (Telovýchovná jednota AC Nitra) predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry“ číslo: 2020/001. 
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5. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje žiadosti o vydanie súhlasu so zverením projektu 
do správy v rámci žiadosti č. 53 (mesto Sereď) a žiadosti č. 129 (obec Šintava) predložených v rámci výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
14. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PROJEKT PODPORY ŠPORTU 
V RÁMCI PROGRAMU „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY“ Č. 2021/004 A) INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ 
O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PROJEKT PODPORY ŠPORTU B) SCHVAĽOVANIE ZMIEN 
V PROJEKTOCH NA ZÁKLADE ŽIADOSTÍ PREDLOŽENÝCH PRIJÍMATEĽMI 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a následne odovzdal slovo koordinátorke procesov 
a projektovej manažérke kancelárie FNPŠ p. Silvii Ondrejčákovej, ktorá informovala členov SR FNPŠ o aktuálnom 
stave projektov v rámci výzvy č. 2021/004. Ku dňu 12.09.2022 evidovalo projektové oddelenie kancelárie FNPŠ 
celkovo: 

• 65 zazmluvnených subjektov; 

• 5 otvorených žiadostí, ktoré spolu s podrobnou informáciou tvoria podklady k tomuto bodu: 
o 1 žiadosť (obec Rovinka ) stav: pred podpisom zmluvy o príspevku na projekt podpory športu 
o 4 žiadosti o zmenu projektu: (Lezecká stena s.r.o., DAC Academy s.r.o., mesto Nové Zámky, 

BR Academy); 

• 3 subjekty (mesto Trnava, MŠK Žilina a.s., Benet LTC s.r.o.), ktorým bol odoslaný návrh zmluvy 
(kancelária FNPŠ čaká na doručenie podpísaných zmlúv); 

• 22 subjektov, ktoré ešte nesplnili podmienky pred uzatvorením zmluvy o príspevku na projekt 
podpory športu (vrátane subjektov, ktoré sú otvorené a zahrnuté ako otvorené subjekty) 

 
K otvoreným žiadostiam sú pripravené samostatné podklady s názvom „žiadosti o zmenu“. Kancelária FNPŠ 
obdržala aj žiadosti o navýšenie schválených príspevkov, všetky žiadosti sú k dispozícii k nahliadnutiu v zdieľanom 
priečinku v rámci tohto bodu spolu so stanoviskom kancelárie FNPŠ. 
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Informácia o platbách :  
* v termíne od 11.07.2022 do 22.08.2022 bola na 1. platbu – 80% z príspevku vyplatená suma vo výške spolu 
12.986.478,246 EUR pre 53 prijímateľov: 

Prijímateľ Pridelený príspevok 

Vyplatená 1. platba 

(80% z príspevku) 

Mesto Trenčín** 1 138 786,800 € 911 029,440 € 

Mesto Poprad 831 891,091 € 665 512,873 € 

Obec Zliechov 72 957,000 € 58 365,600 € 

SLOBYTERM, spol. s r.o. 953 000,000 € 762 400,000 € 

Partizán Bardejov BŠK a.s. 127 145,740 € 101 716,592 € 

Obec Stráne pod Tatrami 350 000,000 € 280 000,000 € 

Obec Borský Mikuláš 120 733,000 € 96 586,400 € 

Mesto Trebišov 60 400,000 € 48 320,000 € 

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, 

s.r.o. 81 599,999 € 65 279,999 € 

CASSOVIA SPORT s.r.o. 107 500,000 € 86 000,000 € 

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 165 933,438 € 132 746,750 € 

Tenisový klub Lokomotíva Bratislava 412 352,620 € 329 882,096 € 

Obec Valaliky 63 425,190 € 50 740,152 € 

BR ACADEMY, s. r. o. 485 345,788 € 388 276,630 € 

Trnavský samosprávny kraj 520 193,900 € 416 155,120 € 

Tenisový klub Slávia STU Bratislava 149 483,766 € 119 587,013 € 

Mesto Prievidza 115 267,000 € 92 213,600 € 

Obec Kysucký Lieskovec 112 154,790 € 89 723,832 € 

Obec Dolná Súča 129 932,000 € 103 945,600 € 

FC Petržalka, družstvo 129 135,250 € 103 308,200 € 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 751 342,754 € 601 074,203 € 

1. FC TATRAN, a.s. 191 865,563 € 153 492,451 € 

Tenisový klub Žilina 71 994,210 € 57 595,368 € 

Mestská časť Bratislava - Dúbravka 59 324,535 € 47 459,628 € 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 514 901,840 € 411 921,472 € 
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Obec Malcov 120 535,530 € 96 428,424 € 

Súkromná stredná športová škola ELBA, Smetanova 2, 

Prešov 97 648,000 € 78 118,400 € 

Obec Bystričany 79 839,573 € 63 871,658 € 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 170 654,455 € 936 523,564 € 

FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN, a.s. 113 631,000 € 90 904,800 € 

Mesto Nové Zámky 358 563,609 € 286 850,887 € 

Športový klub FighterBulls 61 888,000 € 49 510,400 € 

Obec Solčany 66 522,307 € 53 217,845 € 

Mestská časť Bratislava - Petržalka 48 706,539 € 38 965,231 € 

Mesto Vysoké Tatry 69 010,000 € 55 208,000 € 

Mesto Topoľčany 596 052,360 € 476 841,888 € 

Mesto Tornaľa 103 054,000 € 82 443,200 € 

W1 s.r.o. 274 393,650 € 219 514,920 € 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 134 390,248 € 107 512,198 € 

Čermáňsky futbalový klub Nitra 219 023,998 € 175 219,199 € 

Mesto Štúrovo 60 598,000 € 48 478,400 € 

Mesto Tvrdošín 514 682,000 € 411 745,600 € 

Obec Bošany 347 688,838 € 278 151,071 € 

Mesto Banská Bystrica 906 900,000 € 725 520,000 € 

Obec Cífer 560 663,742 € 448 530,994 € 

Mesto Malacky 414 706,000 € 331 764,800 € 

Mesto Košice** 1 250 000,000 € 1 000 000,000 € 

Mesto Šamorín 75 000,000 € 60 000,000 € 

Mesto Stupava 100 071,716 € 80 057,373 € 

Obec Kalinovo 130 268,973 € 104 215,178 € 

ŠK DUNAJ, spol. s r.o. 81 500,000 € 65 200,000 € 

Mesto Sládkovičovo 272 799,000 € 218 239,200 € 

Mesto Nitra 287 639,996 € 230 111,997 € 

 
Spolu vyplatené  
ku dňu 13.09.2022 12 986 478,246 € 

** Mesto Trenčín a Mesto Košice - ŠINV ( Športová infraštruktúra národného významu ) 
 
V rámci predmetného bodu programu boli členom SR FNPŠ predložené žiadosti o zmenu projektu v rámci výzvy 
č. 2021/004, a to v prípade subjektov Lezecká stena s.r.o., DAC Academy s.r.o., mesto Nové Zámky a BR 
Academy. 

 
V prípade žiadosti č. 120 (DAC Academy, a.s.) v rámci výzvy č. 2021/004 predložil žiadateľ žiadosť o zmenu 
projektu a rozpočtu projektu. Pôvodný projekt sa týka rekonštrukcie hracej plochy športového ihriska č. 1 
kompletnou obnovou jeho prírodného trávnatého povrchu. Zmena spočíva v nahradení pôvodnej rozpočtovej 
položky na obstaranie zariadenia na kompletné prekrytie trávnika ochrannou plachtou. Žiadateľ však nákup plachty 
prehodnotil a dodatočne po schválení žiadosti vyhodnotil, že plachta neprinesie žiadaný efekt s ohľadom 
na vysúťažené cenu. Namiesto pôvodnej rozpočtovej položky sa žiadateľ rozhodol radšej pre výber ďalších nových 
strojov a zariadení na úpravu trávnika, ktoré už boli v určitom počte uvedené v žiadosti. Po preskúmaní predmetnej 
žiadosti kancelária FNPŠ odporučila SR FNPŠ navrhovanú zmenu položiek rozpočtu nepodporiť, nakoľko pôvodná 
položka má inú funkciu než stroje a zariadenia a predložený dôvod na zmenu nepovažuje kancelária FNPŠ 
za opodstatnený. 



 40 

 
V rámci uvedeného zmenového konania prerokovali členovia SR FNPŠ žiadosť č. 120 (DAC Academy, a.s.) a 
diskutovali o tejto zmene, pričom sa postupne vyjadrovali jednotliví členovia SR FNPŠ pp. Lukáš Pitek, Branislav 
Tréger ako aj generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková. 
 
K uvedenému sa vyjadril aj člen SR FNPŠ a predseda odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gábor Asványi 
a priblížil členom SR FNPŠ skutkový stav projektu. Žiadateľ mal začaté verejné obstarávanie a po jeho skončení 
sa pôvodne navrhovaná položka krycej plachty výrazne predražila. Po zhodnotení celkového benefitu krycej 
plachty a jej využiteľnosti v praxi vo vzťahu k nákladom potrebným na jej zaobstaranie bol nepriamo úmerný, 
a preto sa žiadateľ rozhodol radšej trávnik sanovať klasicky strojovou technikou bez použitia krycej plachty. 
Na základe uvedeného predložili návrh na zmenu položky v rozpočte.  
 
O slovo požiadal aj člen SR FNPŠ p. Michal Varmus, ktorý uviedol, že rozumie žiadateľovi a návrhu na zmenu 
projektu, avšak podľa jeho názoru ide trochu o nedokonalý projekt, keďže nemali dostatočne prepracovaný systém 
starostlivosti o trávnik a dostatočne zhodnotené čo sa môže stať, a akým spôsobom sa o ten trávnik chcú starať. 
Vníma to ako nebezpečný precedens do budúcna aj vo vzťahu ostatným prijímateľom, keďže každý žiadateľ si tak 
môže podať „nejaký“ projekt a následne si to bude meniť podľa potrieb.  
 
Koordinátorka procesov a projektová manažérka kancelárie FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková uviedla, že v pôvodnej 
žiadosti rozpočet obsahoval aj položky na obstaranie kosačky a iné stroje ako 2 pracovné vozidlá, odstraňovač 
plsti a zlepšovač na trávnik. Na uvedené reagovala generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková 
a doplnila, že pôvodne prijímateľ požadoval poskytnutie príspevku aj na tieto pracovné stroje k projektu, avšak 
majú v záujme doplniť ich o ďalšie. 
 
Následne o slovo požiadal tajomník odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Radoslav Jenčuš a vyjadril sa 
k predmetnej veci vo vzťahu k hodnotiacim kritériám a hodnoteniu predmetnej žiadosti. Žiadosť bola doručená 
v súlade s podmienkami výzvy č. 2021/004, prešla formálnou kontrolou a odborným hodnotením. V zmysle 
predloženého návrhu na zmenu projektu je toho názoru, že hodnotenie samotného projektu by sa touto zmenou 
položiek plachty za pracovné stroje pravdepodobne nezmenilo. Podľa jeho názoru to nemá vplyv na samotné 
hodnotenie projektu. Na uvedené reagovala generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková a vyjadrila 
nesúhlas s týmto názorom, nakoľko si myslí, že na hodnotenie projektu by to malo vplyv. Vzhľadom na potrebu 
kontroly oprávnenosti a neoprávnenosti výdavkov v rámci rozpočtu projektu, vníma rozdiel v podpore nadmerného 
počtu kultivačných strojov a ich prípadnej diferenciácii vo vzťahu k trávniku, ktorý je predmetom predloženého 
projektu, a to s poukazom na oprávnenosť a hospodárnosť poskytnutých finančných prostriedkov. 
 
Na záver predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol, že sa v danej veci stotožňuje s odporúčaním kancelárie 
FNPŠ a prednesenými argumentami. Následne doplnil, že uvedené dáva signál aj žiadateľom do budúcna 
predkladať žiadosti v rámci výziev vyhlásených Fondom na podporu športu dostatočne pripravené a spracované 
s jasným zámerom. 
 
Následne sa členovia SR FNPŠ a prítomní prísediaci zhodli, že danú problematiku oprávnenosti výdavkov 
na takéto pridružené vybavenie športovej infraštruktúry bude potrebné do budúcna písomne upraviť v rámci 
samotnej výzvy, resp. iných interných predpisov Fondu na podporu športu a vyhnúť sa tak akýmkoľvek 
pochybnostiam. 
 
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ, predseda SR FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom návrhu uznesenia 
vo veci žiadosti o zmenu projektu predloženého v rámci žiadosti č. 120 (DAC Academy, a.s.). 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 14/6/2022 
 
„6. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje zamietnuť žiadosť o zmenu projektu a zmenu 
rozpočtu projektu v rámci žiadosti č. 120 (DAC Academy, a.s.) predloženej v rámci výzvy na predkladanie 
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žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry“ číslo: 2021/004.“ 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 8 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 1 (Pitek) 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
V priebehu rokovania o tomto bode programu z dôvodu pracovných povinností opustil rokovanie SR FNPŠ 
predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík. 
 
Koordinátorka procesov a projektová manažérka kancelárie FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková ďalej pokračovala 
v tomto bode a poskytla informáciu k žiadosti o vydanie súhlasu k prípadnému prevodu vlastníckeho práva 
predloženého v rámci žiadosti č. 160 (BR Academy). Prijímateľ príspevku podal žiadosť o vydanie súhlasu 
k prevodu vlastníckeho práva k objektom a pozemkom zo stavebníka, t. j. prijímateľa na mesto Žilina a naopak, 
pričom k tejto zmene by pristúpil až po realizácii projektu. Po preštudovaní podkladov a osobnej konzultácii 
s prijímateľom kancelária FNPŠ odporučila schválenie predmetnej žiadosti. Následne prešla k žiadosti o zmenu 
rozpočtu projektu v rámci žiadosti č. 19 (Mesto Nové Zámky). Prijímateľovi príspevku sa znížia výdavky na jednu 
rozpočtovú skupinu o viac ako 15 % (podľa znenia zmluvy ide o významnejšiu zmenu) a zvýšia sa výdavky na inú 
rozpočtovú skupinu o menej ako 15 %. Prijímateľ žiadal o schválenie presunu ušetrených nákladov z jednej 
rozpočtovej skupiny do druhej, pričom výsledná cena projektu sa navýši, výška príspevku však ostane nezmenená 
a navýšenie diela si prijímateľ uhradí z vlastných zdrojov. K tejto žiadosti uviedla, že kancelária FNPŠ 
po preskúmaní predloženej dokumentácie nemá námietky na zmenu rozpočtu projektu. 
 
K žiadosti o zmenu projektu v rámci žiadosti č. 179 (Lezecká stena s.r.o.) sa vyjadrila generálna riaditeľka 
kancelárie FNPŠ p. Renata Munková a uviedla, že v danom prípade bol projekt posudzovaný z hľadiska schémy 
štátnej pomoci. Z uvedeného dôvodu ešte nemajú uzatvorenú zmluvu o príspevku na projekt podpory športu, keďže 
musia doplniť ešte určité náležitosti vo vzťahu k schéme. Žiadateľ namietal skutočnosť, že sa na nich vzťahujú 
pravidlá štátnej pomoci. Predmetné skutočnosti boli zistené pri doručení rozpočtu žiadateľom, ktoré obsahovali 
položky ešte z roku 2021, na základe čoho projekt nemal byť postúpený na rozhodnutie. Predmetná vec bola 
prekonzultovaná aj so zazmluvnenou advokátskou kanceláriou, ktorej stanovisko je súčasťou podkladov 
k zasadnutiu. AK poskytla stanovisko, že by táto žiadosť nemala byť podporená. Avšak na základe informácii 
doručených z PMÚ by si túto vec ešte chcela odkonzultovať s PMÚ a tak požiadala členov SR FNPŠ o odloženie 
veci. Členovia SR FNPŠ akceptovali požiadavku kancelárie FNPŠ a predmetnú žiadosť odložili na ďalšie rokovanie 
SR FNPŠ. 
 
Ďalej sa členovia SR FNPŠ zaoberali žiadosťou č. 4 (obec Rovinka), kde úvodné slovo mala koordinátorka 
procesov a projektová manažérka kancelárie FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková, ktorá uviedla, že projektová 
dokumentácia, konkrétne technická správa obsahuje položky, ktoré sú výzvou definované ako neoprávnené, t. j. 
ubytovacie zariadenia a konferenčná miestnosť. Neoprávnené položky nebolo možné v predloženom rozpočte 
identifikovať. Na pracovnom stretnutí zástupcov kancelárie FNPŠ a odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ bol 
dohodnutý postup, na základe ktorého bol žiadateľ dňa 02.08.2022 vyzvaný prostredníctvom e-mailu na vysvetlenie 
vzniknutých nezrovnalostí a celej situácie. Dňa 22.08.2022 bola kancelárii FNPŠ doručená odpoveď, ktorá tvorí 
podklady k zasadnutiu SR FNPŠ. 
 
Následne si slovo vzala generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková a doplnila, že kancelária FNPŠ 
po medializovaní predmetného projektu pristúpila k opätovnému prevereniu jeho dokumentácie. Počas kontroly 
dospeli k záveru, že v rámci projektovej dokumentácie boli plánované aj priestory, ktoré vykazovali charakter 
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ubytovacích zariadení, čo podľa názoru kancelárie FNPŠ nie je oprávnená položka. Rovnako tak rozpočet 
žiadateľa nebol rozdelený na oprávnené a neoprávnené výdavky v zmysle výzvy a následne v rámci 
schvaľovacieho procesu nebol predložený návrh na krátenie predloženého rozpočtu o potenciálne neoprávnené 
položky. Na základe zistených skutočností kancelária FNPŠ začala vzájomnú komunikáciu so žiadateľom 
k predmetnej žiadosti. Členom SR FNPŠ predložila aj návrh na riešenie vzniknutého stavu, a to minimálne 
znížením príspevku na projekt podpory športu o identifikované neoprávnené výdavky. Rozhodnutie o predmetnej 
veci je však plne v kompetencii SR FNPŠ.  
 
Slovo si vzal predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a uviedol, že reportáž o danom projekte bola odvysielaná 
v rámci relácie Reportéri v RTVS. Na základe požiadania predsedu BFZ, pod ktorého gesciu príslušný klub spadá 
a zároveň poslanca BSK a predsedu športovej komisie p. Juraja Jánošíka sa zúčastnili spolu s predsedom 
odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gáborom Asványim a štátnym tajomníkom sekcie športu MŠVVŠ SR 
p. Ivanom Husárom na kontrole objektu priamo na mieste. Stretli sa aj so starostom obce Rovinka p. Milanom 
Kubešom a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorý je zároveň zástupcom klubu TJ Rovinka a prešli si spoločne 
objekt. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol, že to čo bolo predložené v rámci žiadosti, a to čo bolo reálne 
zhotovené je v časti v rozpore. Následne popísal ostatným členom SR FNPŠ celé doteraz zhotovené dielo. 
Prízemie budovy plne korešpondovalo s predloženou žiadosťou. Poschodie budovy však bolo odlišné ako bolo 
deklarované v žiadosti. Následne uviedol, že v tomto prípade sa stotožňuje s názorom kancelárie FNPŠ, a teda že 
zo strany Fondu na podporu športu ide o aspekt úpravy oprávnených a neoprávnených výdavkov na projekt. 
Ďalším aspektom projektu je verejné obstarávanie spomínané v reportáži, avšak kontrola dodržania zákonných 
povinností v prípade verejného obstarávania spadá do právomoci Úradu pre verejné obstarávanie. Na záver 
doplnil, že vzhľadom na uvedené skutočnosti nebol prijímateľovi ešte distribuovaný návrh zmluvy o príspevku 
na projekt podpory športu.  
 
Generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková už iba doplnila, že v zmysle bodu 12 ods. 3 výzvy 
č. 2021/004 okrem iného oprávnenými výdavkami okrem iného nie sú výdavky najmä na rekonštrukciu a výstavbu 
konferenčných, školiacich zariadení a miestností na tzv. „mind gym“, odpočinkové miestnosti, trvalé a dočasné 
ubytovacie zariadenia. Výzva č. 2021/004 zadefinovala príkladmo, čo by sa nemalo nachádzať v rozpočte ako 
oprávnený výdavok. V tomto prípade sú napríklad trvalé a dočasné ubytovacie zariadenia vymedzené priamo. 
Rovnako tak v bode 7 ods. 8 výzvy č. 2021/004 je uvedené, že žiadateľ je povinný predložiť rozpočet projektu tak, 
aby z neho bolo zrejmé rozdelenie rozpočtu na oprávnené výdavky a na neoprávnené výdavky.  
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ a predseda odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gábor Asványi a v rámci 
diskusie uviedol, že z podstaty veci je dôležitý fakt o nekorešpondovaní predložené projektu s realitou. Prvotná 
povinnosť žiadateľa malo byť podanie žiadosti o zmenu projektu, resp. informačná povinnosť žiadateľa. Zámerom 
Fondu na podporu športu je čo najviac podporiť budovanie a rozvoj športovej infraštruktúry, avšak za dodržiavania 
stanovených podmienok výzvy č. 2021/004 a právnych predpisov Slovenskej republiky. K tomu generálna riaditeľka 
kancelárie FNPŠ p. Renata Munková iba doplnila, že kancelária FNPŠ do dňa konania zasadnutia SR FNPŠ 
nedisponovala napriek žiadosti o aktualizáciu rozpočtu, žiadnou informáciou o návrhu na zmenu alebo doplnenie 
rozpočtu projektu predloženého v rámci žiadosti č. 4.  
 
Členovia SR FNPŠ sa zhodli na opätovnom dožiadaní potrebných dokladov v rámci žiadosti č. 4 (obec Rovinka) 
predložených v rámci výzvy č. 2021/004 a poverili dožiadaním potrebnej dokumentácie kanceláriu Fondu 
na podporu športu, ktorá ich má následne spracovať a predložiť na najbližšie zasadnutie SR FNPŠ. 
 
Na záver tohto bodu programu právnik právneho oddelenia kancelárie FNPŠ p. Michal Fabian informoval členov 
SR FNPŠ, že v rámci podkladov k zasadnutiu bola členom SR FNPŠ dodatočne predložená aj záverečná správa 
odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ k výzve č. 2021/004.  
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška a uviedol, že v záverečnej správe k výzvy č. 2021/004 mu 
absentovali návrhy a odporúčania odbornej komisie na úpravu kritérií, a teda čo fungovalo dobre a čo naopak by 
bolo vhodné v budúcnosti vylepšiť. Na uvedene reagoval tajomník odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ 
p. Radoslav Jenčuš a uviedol, že ide skôr o analytickú správu, cieľom ktorej bolo poskytnúť dáta členom SR FNPŠ 
a obraz vývoja nastavenej filozofie podpornej činnosti Fondu na podporu športu. Ďalej chce ešte spracovať 
vyhodnotenie jednotlivých kritérií hodnotenia v rámci výzvy, a ako pomáhali alebo nepomáhali niektorým projektom, 
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čo je náročnejšie na spracovanie, a po jeho spracovaní bude možné predložiť odporúčanie pre členov SR FNPŠ 
do ďalších výziev na podporu športovej infraštruktúry. Tajomníka odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ doplnil 
člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a uviedol, že niektoré dáta a porovnania sú čitateľné aj z predloženej záverečnej 
správy.  
 
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. 14/6/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených 
žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie záverečnú správu odbornej komisie „Športová 
infraštruktúra“ k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci 
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 a odporúča 
kancelárii Fondu na podporu športu vziať do úvahy jej výsledky pri kreovaní podmienok a kritérií 
nadchádzajúcej výzvy. 
 
3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie žiadosti o navýšenie príspevku na projekt 
podpory športu v prípade žiadosti č. 10 (mesto Trnava), žiadosti č. 29 (mestská časť Bratislava – Karlova 
Ves), žiadosti č. 109 (mesto Tvrdošín), žiadosti č. 143 (Kajak & kanoe klub Komárno, o.z.) a žiadosti č. 160 
(BR Academy, s.r.o.) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci 
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2021/004 a rozhodla 
nenavýšiť príspevok na projekt. 
 
4. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie k žiadosti č. 179 (Lezecká stena, 
s. r. o.) a žiadosti č. 4 (obec Rovinka) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ 
číslo: 2021/004 a odkladá predmetné veci na prerokovanie na nasledujúce zasadnutie správnej rady a 
poveruje kanceláriu Fondu na podporu športu dožiadaním potrebných dokladov. 
 
5. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje žiadosť o zmenu rozpočtu projektu v rámci žiadosti 
č. 19 (mesto Nové Zámky) predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 
v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2021/004. 
 
7. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje žiadosť o vydanie súhlasu na prevod vlastníckeho 
práva k projektu v rámci žiadosti č. 160 (BR Academy, s.r.o.) predloženej v rámci výzvy na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry“ číslo: 2021/004. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
15. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY PRE PODNIKY 
PREVÁDZKUJÚCE ŠPORTOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU Č. 2022/001 A) INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE 
FORMÁLNEJ KONTROLY PREDLOŽENÝCH ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY 
B) SCHVAĽOVANIE ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ MIMORIADNEJ PODPORY 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a požiadal spracovateľku materiálu koordinátorku 
procesov a projektovú manažérku kancelárie FNPŠ p. Silviu Ondrejčákovú o poskytnutie informácie o predmetnom 
bode, ktorá členov SR FNPŠ oboznámila s aktuálnym stavom posudzovania jednotlivých predložených žiadostí 
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú 
infraštruktúru č. 2022/001 (ďalej len „výzva č. 2022/001). Dňa 15.06.2022 bolo ukončené podávanie žiadostí 
v rámci výzvy č. 2022/001. Celkový počet bol 110 doručených žiadostí. V rámci formálnej kontroly vykonanej 
kanceláriou FNPŠ boli zistené nasledujúce skutočnosti: 
 

• 3 žiadosti boli doručené po termíne ( žiadosť č. 42 - MXM, s.r.o, žiadosť č. 98 - TK Kysucké Nové Mesto, 
žiadosť č. 110 - Miriam Drobná)  

• 1 žiadateľ bol identifikovaný ako neoprávnený v zmysle znenia výzvy ( žiadosť č. 5 - SGF, s.r.o.- začiatok 
hospodárskej činnosti v neoprávnenom období 01.09.2020) 

• v rámci zvyšných 106 žiadostí pristúpila kancelária FNPŠ k procesu vyzývania na doplnenie náležitostí 
žiadostí.  

 
Ku dňu 19.09.2022 predložila kancelária FNPŠ na schválenie členom SR FNPŠ celkovo 82 žiadostí, ktoré sú 
uvedené v rámci zoznamu úspešných žiadateľov predloženom v rámci podkladov k zasadnutiu. V prípade 
zvyšných 23 žiadostí kancelária FNPŠ ešte čaká na doplnenie podkladov. Po ich doplnení a posúdení predpokladá 
ich predloženie na najbližšie zasadnutie SR FNPŠ. Na základe uvedeného budú teda žiadosti predkladané 
na schválenie SR FNPŠ v 2 etapách.  
 

 
 
Slovo si vzal predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a opýtal sa na žiadateľa Premium fit, s.r.o. a požiadal o bližšie 
informácie k tejto žiadosti. Na uvedené reagoval projektový manažér kancelárie FNPŠ p. Michal Noga a uviedol, 
že ide o prevádzkovateľa známej siete fitnescentier Golem. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan následne 
doplnil, že dávnejšie sa na tému sanácie strát spôsobených COVID-19 zúčastnil rokovaní so zástupcami 
fitnescentier Golem na pozvanie vtedajšieho ministra MŠVVŠ SR, kde diskutovali na tému podpory a bavili sa aj 
o problematike štátnej pomoci.  
 

Vyradené pri formálnej 

kontrole
4

3,7%

Spĺňajú podmienky

82
74,5%

Dožiadané

24
21,8%

Aktuálny stav formálnej kontroly na výzvu č. 2022/001
k 19.9.2022 Žiadosti doručené po 

termíne (3)

42 MXM, s.r.o
98 TK Kysucké Nové Mesto

110 Miriam Drobná

Žiadateľ neoprávnený na 

základe znenia výzvy (1)
5 SGF, s.r.o.

Termíny doplnenia 
žiadostí:

21.9.2022 (24)

CELKOM PRIJATÝCH
110

ŽIADOSTÍ
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Koordinátorka procesov a projektová manažérka kancelárie FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková pripomenula prítomným, 
že v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
ku každému rozhodnutiu o mimoriadnej podpore je potrebné vykonať základnú finančnú kontrolu poskytnutých 
finančných prostriedkov. Keďže v rámci 1. etapy na schválenie predložila kancelária FNPŠ celkovo 82 žiadostí, 
bude to administratívne náročnejšie, a preto požiadala o trpezlivosť pri spracovaní schválených žiadostí. Následne 
uviedla, že kancelária FNPŠ sa bude snažiť realizovať poskytnutia mimoriadnej podpory úspešným žiadateľom 
v lehote do 15 dní odo dňa rozhodnutia.  
 
Na záver tohto bodu predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan poďakoval kancelárii FNPŠ, a to predovšetkým 
kolegom z projektového oddelenia p. Silvii Ondrejčákovej, p. Michalovi Nogovi a právničke právneho oddelenia 
kancelárie FNPŠ p. Kataríne Hložkovej, nakoľko to mali administratívne náročné vzhľadom na spracovanie, 
overovanie a dožiadania jednotlivých podkladov predložených žiadostí v rámci výzvy č. 2022/001. Zoznam 
schválených žiadostí bude tvoriť prílohu zápisnice k zasadnutiu. 
 
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. 15/6/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave formálnej 
kontroly predložených žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje rozhodnutia o poskytnutí mimoriadnej podpory 
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce 
športovú infraštruktúru č. 2022/001 v zmysle predloženého zoznamu úspešných žiadateľov – 1. časť. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
16. INFORMÁCIA O MZDOVEJ INVENTÚRE ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE FONDU NA PODPORU 
ŠPORTU ZA OBDOBIE OD 01.01.2021 DO 31.07.2022 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a predložil členom SR FNPŠ podklady týkajúce sa 
mzdovej inventúry zamestnancov kancelárie Fondu na podporu športu za obdobie od 01.01.2021 do 31.07.2022 
priamo na zasadnutí.  
 
Následne generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková požiadala všetkých zamestnancov kancelárie 
FNPŠ prítomných na zasadnutí a prísediacich, aby opustili rokovaciu miestnosť. 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR 
FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
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Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 16/6/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o mzdovej inventúre zamestnancov 
kancelárie Fondu na podporu športu za obdobie od 01.01.2021 do 31.07.2022. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
17. RÔZNE 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan otvoril bod programu.  
 
V rámci tohto bodu programu o slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a položil otázku, či finančné prostriedky 
poskytnuté Fondu na podporu športu na projekty ŠINV by na budúci rok mali zostať v nezmennej výške vzhľadom 
na aktuálnu situáciu spojenú s energetickou krízou. Na uvedené krátko reagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav 
Križan a uviedol, že aktuálne nedisponuje informáciou o zámere alebo krátení výšky týchto finančných 
prostriedkov.  
 
Nakoľko po vzájomnej diskusii neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR 
FNPŠ, predseda SR FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 17/6/2022 

 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie diskusné príspevky členov SR FNPŠ. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
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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 následne všetkým zaželal 

pekný zvyšok dňa.  

 

 

 

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

a overovateľka zápisnice 

 

 

 

Michal Fabian 
      zapisovateľ, právnik FNPŠ 
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Uznesenia prijaté na zasadnutí Správnej rady Fondu na podporu športu dňa 20. septembra 2022:  

 

Uznesenie č. 1/6/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje nezverejňovať zvukový záznam alebo jeho časti zo zasadnutia 

správnej rady Fondu na podporu športu v zmysle § 7 ods. 6 zákona o fonde. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje upravený návrh programu zasadnutia. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 2/6/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie od predsedu správnej rady Fondu 

na podporu športu od jej posledného zasadnutia. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 3/6/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a v prípade uznesenia č. 2 

zo dňa 17.07.2022 prijaté hlasovaním „per rollam“ SR FNPŠ č. 9/2022 a poveruje predsedu správnej rady 

vyhlásením výberového konania na riaditeľa podľa § 10a zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do konca septembra 2022.  

T: do 30.09.2022 

Z: Ladislav Križan 

 
Uznesenie č. 4/6/2022 SR FNPŠ: 

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

medzi riadnymi zasadnutiami SR FNPŠ. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje termíny a miesta konania zasadnutí SR FNPŠ do konca 

kalendárneho roka 2022.    

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 5/6/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie odporúčacie stanovisko dozornej rady Fondu 

na podporu športu k návrhu rozpočtu Fondu na podporu športu na rok 2022.  

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje rozpočet Fondu na podporu športu na rok 2022 v znení 

s čiastočne zapracovanými pripomienkami odporúčacieho stanoviska dozornej rady Fondu na podporu športu. 

T: ihneď 
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Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 6/6/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie zoznam interných predpisov Fondu na podporu športu, 

súhlasí s potrebou ich aktualizácie a poveruje kanceláriu Fondu na podporu športu jej spracovaním v zmysle 

predloženej hierarchie. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 7/6/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o nároku členov dozornej rady Fondu 

na športu na doplatenie odmeny za výkon funkcie člena dozornej rady Fondu na podporu športu za obdobie 

od 28.11.2019 do 14.01.2020.  

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh vysporiadania záväzkov so všetkými dotknutými 

osobami v súvislosti s nárokom na odmenu za výkon funkcie člena orgánu Fondu na podporu športu od jeho vzniku 

a poveruje kanceláriu Fondu na podporu športu doriešením v zmysle znenia predloženého stanoviska. 

T: ihneď 

Z: Ladislav Križan 

 
Uznesenie č. 8/6/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu k príprave novelizácie Schémy štátnej 

pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike 

prostredníctvom Fondu na podporu športu. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 9/6/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh na verejné obstarávanie operatívneho lízingu troch 

motorových vozidiel pre Fond na podporu športu a poveruje generálnu riaditeľku kancelárie Fondu na podporu 

športu zabezpečením procesných úkonov spojených s verejným obstarávaním. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 10/6/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu v zmysle zmeny zákona od 15.06.2022 schvaľuje odvolanie všetkých 

členov odborných komisií vrátane ich predsedov zriadených podľa § 12 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde 

na podporu športu. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu v zmysle zmeny zákona od 15.06.2022 schvaľuje zrušenie všetkých 

odborných komisií zriadených podľa § 12 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu. 
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T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 11/6/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh zmien a doplnení Smernice o poskytovaní stravovania 

pre zamestnancov Fondu na podporu športu s pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 12/6/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených žiadostí 

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

pre profesionálne športové kluby č. 2021/003.  

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 13/6/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených žiadostí 

o príspevok na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci 

programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie žiadosti o navýšenie príspevku na projekt podpory 

športu v prípade žiadosti č. 96 (Obec Terňa) a žiadosti č. 187 (Obec Čierne) predložených v rámci výzvy 

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

športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001 a rozhodla nenavýšiť príspevok na projekt. 

3. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje žiadosti o zmenu harmonogramu projektu v rámci žiadosti 

č. 73 (Obec Bešeňová) a žiadosti č. 137 (Obec Liptovská Teplička) predložených v rámci výzvy na predkladanie 

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

infraštruktúry“ číslo: 2020/001. 

4. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje žiadosť o zmenu projektu a zmenu rozpočtu projektu v rámci 

žiadosti č. 144 (Telovýchovná jednota AC Nitra) predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001. 

5. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje žiadosti o vydanie súhlasu so zverením projektu do správy 

v rámci žiadosti č. 53 (mesto Sereď) a žiadosti č. 129 (obec Šintava) predložených v rámci výzvy na predkladanie 

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

infraštruktúry“ číslo: 2020/001. 

T: ihneď  

Z: Renata Munková 
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Uznesenie č. 14/6/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených žiadostí 

o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 

na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ 

č. 2021/004. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie záverečnú správu odbornej komisie „Športová 

infraštruktúra“ k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci 

programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 a odporúča kancelárii 

Fondu na podporu športu vziať do úvahy jej výsledky pri kreovaní podmienok a kritérií nadchádzajúcej výzvy. 

3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie žiadosti o navýšenie príspevku na projekt podpory 

športu v prípade žiadosti č. 10 (mesto Trnava), žiadosti č. 29 (mestská časť Bratislava – Karlova Ves), žiadosti 

č. 109 (mesto Tvrdošín), žiadosti č. 143 (Kajak & kanoe klub Komárno, o.z.) a žiadosti č. 160 (BR Academy, s.r.o.) 

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

rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2021/004 a rozhodla nenavýšiť príspevok na projekt. 

4. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie k žiadosti č. 179 (Lezecká stena, s. r. o.) a 

žiadosti č. 4 (obec Rovinka) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci 

programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2021/004 a odkladá predmetné 

veci na prerokovanie na nasledujúce zasadnutie správnej rady a poveruje kanceláriu Fondu na podporu športu 

dožiadaním potrebných dokladov. 

5. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje žiadosť o zmenu rozpočtu projektu v rámci žiadosti č. 19 

(mesto Nové Zámky) predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu 

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2021/004. 

6. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje zamietnuť žiadosť o zmenu projektu a zmenu rozpočtu 

projektu v rámci žiadosti č. 120 (DAC Academy, a.s.) predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 

2021/004. 

7. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje žiadosť o vydanie súhlasu na prevod vlastníckeho práva 

k projektu v rámci žiadosti č. 160 (BR Academy, s.r.o.) predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 

2021/004. 

T: ihneď 

Z: SR FNPŠ 

 
Uznesenie č. 15/6/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave formálnej kontroly 

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

mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje rozhodnutia o poskytnutí mimoriadnej podpory v rámci výzvy 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru 

č. 2022/001 v zmysle predloženého zoznamu úspešných žiadateľov – 1. časť. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 
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Uznesenie č. 16/6/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o mzdovej inventúre zamestnancov 

kancelárie Fondu na podporu športu za obdobie od 01.01.2021 do 31.07.2022. 

T: ihneď 

Z: Ladislav Križan 

 
Uznesenie č. 17/6/2022 SR FNPŠ: 

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

T: ihneď 

Z: Renata Munková 



   

Fond na podporu športu 
Príkopova 3255/6, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 
IČO: 52846059, DIČ: 2121173307 
e-mail: office@fnps.sk, www.fondnapodporusportu.sk 
 

 
Zoznam schválených žiadostí o mimoriadnu podporu – 1.časť 

v rámci výzvy č. 2022/001  

„Mimoriadna pomoc pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru“  
 

Poradové 
číslo 

Číslo 
žiadosti 

Názov žiadateľa Žiadaná suma Schválená suma 

1 54 Košická aréna 107 315,80  € 107 315,80  € 

2 82 Národné tenisové centrum, a.s. 106 629,33  € 106 629,33  € 

3 59 M&M Real Park s.r.o. 76 157,77  € 76 157,77  € 

4 13 DAMP, spol. s. r. o. 38 647,01  € 38 647,01  € 

5 3 MOZOLANI TRAININGS , s. r. o. 34 944,11  € 34 944,11  € 

6 106 SPORT RETRO, s. r. o. 33 918,18  € 33 918,18  € 

7 97 Jozef Kniš 32 660,84  € 32 660,84  € 

8 35 Andrej Gabura - ARG COM 32 180,32  € 32 180,32  € 

9 33 Mestský športový hokejový klub – mládež Prievidza, n. o. 28 922,12  € 28 922,12  € 

10 104 KEN-EX, spol. s r.o. 26 787,66  € 26 787,66  € 

11 71 TRENDY-stav.sk, s.r.o. 26 688,51  € 26 688,51  € 

12 9 TK SLÁVIA, a. s. 26 625,10  € 26 625,10  € 

13 108 Management Skill Base, s.r.o. skrátené M.S.Base, s.r.o. 25 797,79  € 25 797,79  € 

14 34 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. 23 351,57  € 23 351,57  € 

15 58 P&T s.r.o. 22 517,02  € 22 517,02  € 

16 2 DRIVE, s.r.o. 21 781,73  € 21 781,73  € 

17 74 InPulse, s.r.o. 20 154,48  € 20 154,48  € 

18 32 Hangair s. r. o. 19 432,70  € 19 432,70  € 

19 25 Správa telovýchovných zariadení 17 765,16  € 17 765,16  € 

20 94 ARNY CLUB, spol. s r.o. 14 974,61  € 14 974,61  € 

21 23 FLM s.r.o. 14 643,01  € 14 643,01  € 

22 30 MEGAGYM Invest, s.r.o. 14 068,57  € 14 068,57  € 

23 16 MIRAGE BBS, s. r. o. 13 150,47  € 13 150,47  € 

24 84 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 12 789,10  € 12 789,10  € 

25 11 LUPY s. r. o. 12 432,74  € 12 432,74  € 

26 83 Športová hala Mladosť, s.r.o. 12 323,59  € 12 323,59  € 

27 95 GH plus, s. r. o. 12 198,36  € 12 198,36  € 

28 24 TPmove s.r.o. 11 084,00  € 11 084,00  € 

29 7 P.R. Agency s.r.o. 10 827,71  € 10 827,71  € 

30 48 Polygon Partners s.r.o. 9 953,70  € 9 953,70  € 

31 6 FORTUNA IS, spol. s r.o. 9 780,03  € 9 780,03  € 

32 50 HOCHEL Slovakia s.r.o. 9 743,49  € 9 743,49  € 

33 43 BASELINE SPORT, s.r.o. 9 620,65  € 9 620,65  € 

34 21 Mgr. Katarína Martinka - FITNES KLUB HARMÓNIA 8 480,15  € 8 480,15  € 

35 15 BDN, spol. s r.o. 7 907,70  € 7 907,70  € 

36 47 Technické služby mesta Levoča 7 906,79  € 7 906,79  € 

37 70 ML Sports services, s.r.o. 7 772,97  € 7 772,97  € 

38 96 Lezecká stena, s. r. o. 7 392,93  € 7 392,93  € 

39 29 livFuture, s. r. o. 7 177,30  € 7 177,30  € 

40 53 ŠK MMFITNESS 7 059,84  € 7 059,84  € 

41 102 MŠK Púchov s.r.o. 6 754,40  € 6 754,40  € 

42 64 Ing. Vladimír Ščerbanovský 6 431,80  € 6 431,80  € 

43 103 SPORTS Production s.r.o. 6 168,55  € 6 168,55  € 

44 8 NIARA s.r.o. 6 025,64  € 6 025,64  € 

45 17 Dojo s. r. o. 5 187,54  € 5 187,54  € 

46 46 MATEJKA - INŠTALÁCIE s.r.o. 5 118,75  € 5 118,75  € 

47 77 JK FiT, s.r.o. 4 827,51  € 4 827,51  € 

48 4 Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 4 667,61  € 4 667,61  € 

49 62 FITCENTRUM W.M., spol. s r.o. 4 441,75  € 4 441,75  € 

50 80 M-fitness, s.r.o. 4 163,83  € 4 163,83  € 
 

  



   

Fond na podporu športu 
Príkopova 3255/6, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 
IČO: 52846059, DIČ: 2121173307 
e-mail: office@fnps.sk, www.fondnapodporusportu.sk 
 

 
Zoznam schválených žiadostí o mimoriadnu podporu – 1. časť 

(pokračovanie) 
 

Poradové 
číslo 

Číslo 
žiadosti 

Názov žiadateľa Žiadaná suma Schválená suma 

51 36 Tennis Point, s. r. o. 4 143,48  € 4 143,48  € 

52 60 LightSide s.r.o. 3 956,54  € 3 956,54  € 

53 69 Správa majetku mesta 3 900,69  € 3 900,69  € 

54 72 CEVA+ s. r. o. 3 743,57  € 3 743,57  € 

55 52 RM Sport s.r.o. 3 713,34  € 3 713,34  € 

56 1 FORTIUS Fit s. r. o. 3 607,16  € 3 607,16  € 

57 63 DRX s.r.o. 3 351,83  € 3 351,83  € 

58 20 Top Sport Gym s.r.o. 3 288,08  € 3 288,08  € 

59 28 FITNESSCITY, s.r.o. 3 206,02  € 3 206,02  € 

60 57 MASSELER KLUB s.r.o. 3 140,63  € 3 140,63  € 

61 93 Ján Polóny 2 978,54  € 2 978,54  € 

62 27 Fitko Reštart s. r. o. 2 671,68  € 2 671,68  € 

63 19 Golden Gym, s. r. o. 2 628,41  € 2 628,41  € 

64 51 PERECFIT, s.r.o. 2 306,40  € 2 306,40  € 

65 101 TENNIS ONE s. r. o. 2 144,04  € 2 144,04  € 

66 99 Dávid Šága DAVID GYM ARENA 2 071,28  € 2 071,28  € 

67 55 GameForce s.r.o. 2 000,00  € 2 000,00  € 

68 49 PINETA, s.r.o. 1 864,76  € 1 864,76  € 

69 18 Mgr. Peter Ondrovič 1 693,40  € 1 693,40  € 

70 12 BZS Company, s. r. o. 1 411,13  € 1 411,13  € 

71 31 G a G, s.r.o. 1 313,45  € 1 313,45  € 

72 91 Pole dance academy s.r.o. 1 286,74  € 1 286,74  € 

73 61 ELVE TREK, s.r.o. 1 228,36  € 1 228,36  € 

74 79 Judo klub Sparta Považská Bystrica 1 033,82  € 1 033,82  € 

75 14 Technické služby mesta Tvrdošín 838,65  € 838,65  € 

76 75 LITVA FITNESS s. r. o. 821,12  € 821,12  € 

77 87 HANAKA s.r.o 804,00  € 804,00  € 

78 41 PRO FITNESS LK, s.r.o. 704,58  € 704,58  € 

79 67 Mgr.Jerguš Bača - FITNESS B 570,89  € 570,89  € 

80 26 Bašavel Garage s. r. o. 345,96  € 345,96  € 

81 65 FITNESS Rozadol s. r. o. 191,21  € 191,21  € 

82 66 GreatOne 99, s. r. o. 33,61  € 33,61  €   
CELKOM 1 064 345,66  € 1 064 345,66  € 

 


