
 
Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-4/2022 

 
 

 

ZÁPISNICA 
z 31. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu 

 
 
 
 

Miesto konania: Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 
 
Dátum a čas konania: 22.04.2022, od 08:30 hod. do 12:30 hod. 
 
 
Členovia SR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
1. Ladislav Križan, predseda SR FNPŠ 
2. Jaroslav Rybánsky, podpredseda SR FNPŠ 
3. Lukáš Pitek, člen SR FNPŠ 
4. Ivan Greguška, člen SR FNPŠ 
5. Miroslav Dráb, člen SR FNPŠ 
6. Ľudovít Jurinyi, člen SR FNPŠ 
7. Gábor Asványi, člen SR FNPŠ 
8. Dušan Šaradín, člen SR FNPŠ 
9. Branislav Tréger, člen SR FNPŠ 
10. Michal Varmus, člen SR FNPŠ 
11. Jozef Krnáč, člen SR FNPŠ 
 
Členovia SR FNPŠ neprítomní a ospravedlnení na zasadnutí: 

 
- 
 

Členovia DR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 

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

Renata Munková, generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ 
Michal Fabian, právnik FNPŠ 
Silvia Ondrejčáková, koordinátorka procesov FNPŠ 

 
Prizvaní hostia na zasadnutí: 
 

Radoslav Jenčuš, tajomník odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ 
Marek Hattas, primátor mesta Nitra 
Daniel Balko, zástupca primátora mesta Nitra 
Vladimír Ballay, projektový manažér mesta Nitra 
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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 čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ uznášaniaschopná. Vypracovaním zápisnice 
zo zasadnutia SR FNPŠ bol poverený právnik Fondu na podporu športu p. Michal Fabian a overením zápisnice 
generálna riaditeľka kancelárie Fondu na podporu športu p. Renata Munková.  
 
Na úvod predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan predložil návrh na zmenu poradia jednotlivých bodov navrhovaného 
programu, ktorý bol pred zasadnutím dňa 14.04.2022 zaslaný na vedomie všetkým členom SR FNPŠ v rámci 
pozvánky na zasadnutie a svoj návrh na zmenu prítomným zdôvodnil.  
 
Návrh programu zasadnutia SR FNPŠ:  
 

1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov 
2. Informácie od predsedu SR FNPŠ od jej posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 31.03.2022 
3. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a 

modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 
4. Športová infraštruktúra na území mesta Nitra - história, stav a perspektívy predstavené primátorom mesta 

Nitra a jeho tímom 
5. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a 

modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004  
6. Program mimoriadnej podpory pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych prevádzok vzhľadom 

na schému pomoci schválenú Protimonopolným úradom Slovenskej republiky (PMÚ SR) – schvaľovanie 
návrhu výzvy 

7. Športová infraštruktúra národného významu 

8. Rôzne 

 

Po diskusii členovia SR FNPŠ hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/4/2022 
 
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 SR FNPŠ od jej posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 31.03.2022 
3. Športová infraštruktúra národného významu  
4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 

rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 
5. Program mimoriadnej podpory pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych prevádzok 

vzhľadom na schému pomoci schválenú Protimonopolným úradom Slovenskej republiky 
(PMÚ SR) – schvaľovanie návrhu výzvy 

6. Športová infraštruktúra na území mesta Nitra - história, stav a perspektívy predstavené primátorom 
mesta Nitra a jeho tímom 

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

8. Rôzne  
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Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 

 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
2. INFORMÁCIA OD PREDSEDU SR FNPŠ OD JEJ POSLEDNÉHO ZASADNUTIA SR FNPŠ DŇA 31.03.2022 
 
V rámci tohto bodu programu predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan informoval prítomných členov SR FNPŠ 
o skutočnostiach, ktoré sa udiali od posledného zasadnutia, a to najmä o liste pre prezidenta Slovenskej kanoistiky 
p. Miroslava Haviara o poskytnutí informácií vo veci možného spolufinancovania výstavby športovej infraštruktúry 
národného významu (projekt Zemník), liste pre prezidenta Slovenského atletického zväzu p. Petra Korčoka 
o poskytnutí informácií vo veci možného spolufinancovania výstavby športovej infraštruktúry národného významu 
(projekt Atletického štadióna národného významu v Bratislave), liste pre predsedu Slovenského horolezeckého 
spolku JAMES p. Antona Paceka o poskytnutí informácií vo veci možného spolufinancovania výstavby športovej 
infraštruktúry národného významu (projekt Lezeckého centra Banská Bystrica) a liste pre prezidenta Slovenského 
zväzu biatlonu p. Petra Vozára o poskytnutí informácií vo veci možného spolufinancovania výstavby športovej 
infraštruktúry národného významu (projekt modernizácie Národného biatlonového centra v Osrblí).  
 
V prípade športovej infraštruktúry národného významu uviedol, že absolvoval niekoľko rokovaní so zástupcami 
samospráv ako aj športových zväzov. V predmetnej veci absolvoval stretnutie s primátorom Košíc p. Jaroslavom 
Polačekom, prezidentom Slovenského olympijského a športového výboru p. Antonom Siekelom a štátnym 
tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky p. Ivanom Husárom, zástupcami 
projektu športovej infraštruktúry národného významu z Dunajskej Stredy a zástupcami Slovenského streleckého 
zväzu k štúdii, ktorá sa týkala vybudovania Národného streleckého centra. Členom SR FNPŠ pripomenul, že 
podrobné informácie k jednotlivým projektom sa nachádzajú v materiáloch k zasadnutiu. Členov SR FNPŠ 
informoval aj o predloženej žiadosti o spoluprácu adresovanú Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky, a to pri poskytnutí pomoci subjektom zo sektoru športu zo zdrojov Fondu na podporu športu na základe 
Schémy minimálnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru (DM – 4/2022). 
 
Záverom predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan upriamil pozornosť všetkých prítomných na skutočnosť, že dva dni 
pred zasadnutím pribudol k podkladom na zasadnutie pre členov SR FNPŠ materiál o predložení pozmeňujúceho 
a doplňujúceho návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Slobodu, Karola Kučeru a 
Richarda Nemca k vládnemu návrhu zákona, 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“), ktorým 
sa mení zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o športe“), a ktorý bol prerokovaný na výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, 
vedu, mládež a šport (ďalej len „výbor NR SR“). Daného výboru NR SR sa zúčastnil aj sám predseda SR FNPŠ, 
nakoľko sa rokovalo o návrhu na zmenu a doplnenie zákona o fonde, a tiež zákona o športe. Predpokladaný termín 
účinnosti novely zákona o fonde bol navrhnutý od 15.06.2022. 
 
 
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. 2/4/2022 
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1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od predsedu SR FNPŠ o činnosti 
Fondu na podporu športu od posledného zasadnutia. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
3. ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA NÁRODNÉHO VÝZNAMU 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol bod programu a  všetkým členom SR FNPŠ pripomenul, že v rámci 
zdieľaného priečinku obsahujúcom materiály k bodu programu zasadnutia majú k dispozícii všetky aktualizované 
informácie k stavu pripravenosti jednotlivých projektov v zmysle predloženej databázy Športovej infraštruktúry 
národného významu vypracovaného pracovnou skupinou. V prípade športovej infraštruktúry národného významu 
je najdôležitejšou témou potreba čerpania finančných prostriedkov z balíka finančných prostriedkov poskytnutých 
Fondu na podporu športu na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 625/2019, a to najmä jej prvej časti 
vo výške 2 mil. EUR do konca roka 2022. Dôvodom je skutočnosť, že nie je možné predĺženie ich čerpania v zmysle 
stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan absolvoval stretnutia 
v rámci hierarchie jednotlivých projektov predovšetkým k projektu Národného streleckého centra. Pozitívne vníma 
predovšetkým spoluprácu Národného streleckého zväzu s vlastníkom pozemku mestom Trnava, na ktorom štúdia 
plánuje vybudovať Národné strelecké centrum. Ďalej členov SR FNPŠ informoval o stretnutí k plánovanému 
projektu Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania (projekt Zemník), ktoré sa uskutočnilo v sídle 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“), za účasti ministra 
životného prostredia Slovenskej republiky p. Jána Budaja, ministra MŠVVŠ SR p. Branislava Gröhlinga, predsedu 
Bratislavského samosprávneho kraja p. Juraja Drobu, primátora mesta Bratislava p. Matúša Valla a zástupcov 
Slovenskej kanoistiky. Cieľom vzájomných rokovaní bolo vyriešiť kľúčovú otázku, a to že Slovenská kanoistika má 
uzatvorenú zmluvu o prenájme pozemkov na obdobie 50 rokov za 1 EUR, ktoré sú vo vlastníctve štátu v správe 
vodohospodárskej výstavby spadajúcej pod Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len 
„MINŽP SR“). Podľa zmluvy o prenájme malo byť do zmluvou stanoveného termínu potrebné získať právoplatné 
stavebné povolenie, v opačnom prípade to bude dôvod na odstúpenie od zmluvy zo strany Vodohospodárskej 
výstavby. Aktuálne je celý projekt iba vo fáze územného rozhodnutia. Pevne však verí, že sa celý projekt posunie 
výraznejšie dopredu. V rámci listu Fondu na podporu športu adresovanému prezidentovi Slovenskej kanoistiky bola 
spomenutá aj povinnosť prípravy štúdie uskutočniteľnosti, ktorá je podmienkou na poskytnutie príspevku na projekt 
podpory športu v prípade projektu spĺňajúcemu parametre športovej infraštruktúry národného významu, keďže 
zdôraznil, že bez nej by nebolo možné sa ďalej v danej veci pohnúť.  
 
Následne odovzdal slovo členovi SR FNPŠ a predsedovi odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gáborovi 
Asványimu, ktorý prítomných informoval o stretnutí zástupcov Fondu na podporu športu s primátorom mesta 
Košice p. Jaroslavom Polačekom, na ktorom rokovali o projektoch predložených mestom Košice. Ide predovšetkým 
o projekt „Športová hala Angels aréna – rekonštrukcia a modernizácia“ predložený v rámci výzvy na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry“ č. 2021/004 (ďalej len „výzva č. 2021/004“), a tiež o projekte Národného plaveckého centra 
a rekonštrukcii multi-športovej haly Steel aréna.  
 
Následne si vzal opäť slovo predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a doplnil člena SR FNPŠ p. Gábora Asványiho 
o informácie k projektu „Športová hala Angels aréna – rekonštrukcia a modernizácia“, kde sa odovzdanie 
a prevzatie staveniska uskutočnilo dňa 25.02.2022. V zmysle harmonogramu prác mesto Košice preinvestuje 
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do 2 mil. EUR v rámci tejto rekonštrukcie do konca roku 2022. Ďalej uviedol, že predmetný projekt by mal byť 
v poriadku aj vo vzťahu k pravidlám štátnej pomoci, keďže žiadosť na poskytnutie príspevku na projekt podpory 
športu bola podaná dňa 31.01.2022. 
 
Následne ďalej pokračoval člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a informoval o stave projektu Národného plaveckého 
centra v Košiciach. Podotkol, že ide o veľmi aktuálnu tému, keďže môže ísť o jeden z projektov, ktorý môže byť 
podporený v rámci športovej infraštruktúry národného významu. Momentálne je projekt vo fáze získania 
právoplatného stavebného povolenia, ktoré by malo byť v najbližších týždňoch, resp. mesiacoch vydané. V zmysle 
predloženej novely zákona o fonde by následne mohli začať s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti ako 
podmienke pre poskytnutie príspevku. Predmetný projekt predpokladá financovanie vo výške približne 15 mil. EUR 
s tým, že samospráva by dokázala spolufinancovať projekt vo výške 50 %. V rámci vzájomných rokovaní dospeli 
k záveru, že nakoľko ide o významnú investíciu zo strany štátu, ktorá bude schvaľovaná vládou Slovenskej 
republiky, bolo by najlepšie, ak by sa do tohto procesu okrem samotného mesta zapojil aj príslušný samosprávny 
kraj. Na základe uvedeného primátor mesta Košice deklaroval, že bude iniciovať stretnutie aj na úrovni Košického 
samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) a bude rokovať o zapojení sa KSK do celého procesu. 
 
Následne si opäť vzal slovo predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a  uviedol, že podľa jeho informácií by budúci 
týždeň mala byť podaná žiadosť o stavebné povolenie. Kľúčové v tomto prípade je, že ide o existujúcu stavbu, kde 
investorom bude obchodná spoločnosť Tepelné hospodárstvo Košice, s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je mesto 
Košice, a teda príslušným stavebným úradom v rámci stavebného konania je mesto Košice, čím by celý proces 
vydania stavebného povolenia mal byť pružnejší. Ďalej informoval aj o stave projektu rekonštrukcie multi-športovej 
haly Steel aréna. V rámci rokovaní s prezidentom Slovenského olympijského a športového výboru p. Antonom 
Siekelom, ktorý tlmočil na rokovaní prevzatie zodpovednosti na ďalšom rozvoji celej arény Slovenským olympijským 
a športovým výborom (ďalej len „SOŠV“) a po komunikácii s mestom Košice dospeli k záveru, že vybudovanie a 
prevádzka akejkoľvek novej multi-športovej haly v Košiciach popri samotnej Steel aréne nemá udržateľný biznis 
model. Následne predsedu SR FNPŠ doplnil člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a uviedol, že daná investícia je 
vnímaná tak, že existujú dve významné veľkokapacitné multi-športové haly v Bratislave a Košiciach. V rámci Steel 
arény je priorita investovať do technológií, ktoré by zabezpečili úsporu nákladov a až následne by bola predmetom 
jej ďalšia modernizácia.  
 
Na záver člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi požiadal ešte o poskytnutie informácie o aktuálnom stave projektu 
Zemník. Na uvedené krátko zareagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a spolu s generálnym riaditeľom 
sekcie športu MŠVVŠ SR p. Petrom Dedíkom poskytli informáciu k stavu projektu a doplnili, že do 10.05.2022 sa 
má uskutočniť stretnutie na úrovni MŠVVŠ SR a MINŽP SR k tejto téme.  
 
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ a prísediacich predseda SR FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode 
programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 3/4/2022 
 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie od predsedu správnej rady 
o aktuálnom stave pripravenosti jednotlivých projektov v zmysle databázy Športovej infraštruktúry 
národného významu vypracovaného pracovnou skupinou.  
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
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Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
4. VÝZVA 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 zasadnutia a následne odovzdal slovo generálnej 
riaditeľke kancelárie Fondu na podporu športu p. Renate Munkovej, ktorá členom SR FNPŠ poskytla komplexnú 
informáciu o aktuálnom stave a priebehu konkrétnych projektov 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“). V úvode členom SR FNPŠ uviedla, že s Trnavským samosprávnym 
krajom (žiadosť č. 32) nepadlo rozhodnutie ohľadom podpísania/nepodpísania zmluvy o poskytnutí príspevku 
na projekt podpory športu. Kancelária Fondu na podporu športu ostáva konzistentná so svojim názorom 
prezentovaným aj na ostatných zasadnutiach SR FNPŠ, a teda neodporúča uzatvoriť zmluvu s týmto žiadateľom. 
Predmetom tejto žiadosti je rekonštrukcia/výstavba školy v obci spadajúcej pod samosprávny kraj. Žiadateľom je 
Trnavský samosprávny kraj, ale zhotoviteľom a investorom projektu je priamo škola, ktorá nebola v rámci výzvy 
č. 2020/001 zaradená medzi oprávnených žiadateľov, t. j. faktúry z realizácie projektu budú, resp. už niektoré sú 
vystavené na školu a nie na žiadateľa, ktorý má Fondu na podporu športu preukázať použitie finančných 
prostriedkov v rámci vyúčtovania jednotlivých tranží v zmysle výzvy č. 2020/001. Zároveň doplnila, že základné 
školy, stredné školy, vysoké školy, cirkevné školy, školy zriadené okresným úradom a iné školské zariadenia, 
rozpočtové a príspevkové organizácie obce a VÚC sa v zmysle vyhlásenej výzvy za oprávnených žiadateľov 
nepovažovali. Táto informácia bola zverejnená v rámci často kladených otázok k výzve č. 2020/001 na webovom 
sídle Fondu na podporu športu (https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2021-
03/Často%20kladené%20otázky_23.3.2021.pdf, str. 2 bod 15) V predmetnom prípade verejné obstarávanie 
vykonal a zmluvu so zhotoviteľom uzavrela škola a nie žiadateľ. Nadväzujúcim problémom by tak bola následná 
finančná kontrola poskytnutého príspevku na projekt podpory športu v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z., ktorú je 
Fond na podporu športu povinný vykonať pri každej finančnej operácii alebo jej časti. Vzhľadom k vyššie 
identifikovanému nedostatku pristúpila kancelária Fondu na podporu športu k overeniu aj ostatných schválených 
žiadostí. Dodatočne sa bohužiaľ zistili aj ďalšie takéto nedostatky, pričom ide o nasledovné subjekty, s ktorými už 
Fond na podporu športu uzatvoril zmluvu o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu: žiadosť č. 144 (TJ AC 
Nitra) a žiadosť č. 148 (Košický samosprávny kraj). Stanoviská Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej 
republiky (ďalej len „NKÚ“) a Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) k problematike verejného 
obstarávania mali členovia SR FNPŠ k dispozícii v rámci materiálov predložených k tomuto bodu programu. Ďalej 
generálna riaditeľka kancelárie Fondu na podporu športu p. Renata Munková uviedla, že ku dňu 14.04.2022 
obdržala kancelária Fondu na podporu športu žiadosti dvoch subjektov týkajúce sa navýšenia príspevku z dôvodu 
nárastu cien materiálov a prác navyše, a to v prípade žiadosti č. 187 (Obec Čierne) a žiadosti č. 178 (Obec 
Domaniža). Zároveň členom SR FNPŠ pripomenula, že o obdobných prípadoch žiadostí o navýšenie príspevku 
na projekt podpory športu Fond na podporu športu rozhodoval už formou hlasovania per rollam SR FNPŠ č. 1/2022, 
kde uznesením SR FNPŠ rozhodla a uvedeným žiadostiam nevyhovela. Z uvedeného dôvodu kancelária Fondu 
na podporu športu odporučila postupovať v uvedených prípadoch obdobne, aby nevznikali neodôvodnené rozdiely. 
Následne členov SR FNPŠ informovala o stave vyúčtovania tranží v rámci výzvy č. 2020/001 medzi 23.03.2022 
do 14.04.2022. Prostredníctvom registračného systému fnps.egrant.sk a následne poštou boli doručené ďalšie 
priebežné vyúčtovania. Vyplatené tranže boli nasledovné:  
 
Prvá tranža – sedem (7) úhrad spolu vo výške 364.930,81 EUR, z toho: 

• obec Pavlovce nad Uhom – 30.324,56 EUR 

• mesto Spišská Belá – 46.050,- EUR 

• mesto Kežmarok – 51.102,75 EUR 

• mesto Nemšová – 21.888,- EUR 

• mesto Martin – 178.702,10 EUR 

• obec Hradište pod Vrátnom – 15.863,40 EUR 

• ŠPORT-MLÁDEŽ PRE BUDÚCNOSŤ o.z. – 21.000,- EUR 
 
Druhá tranža – sedem (7) úhrad spolu vo výške 519.687,22 EUR, z toho:  

https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2021-03/Často%20kladené%20otázky_23.3.2021.pdf
https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2021-03/Často%20kladené%20otázky_23.3.2021.pdf
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• obec Horné Srnie – 189.720,- EUR 

• BBSPORT Banská Bystrica – 37.545,60 EUR 

• mesto Žilina – 44.189,44 EUR 

• mesto Dolný Kubín – 100.664 ,88 EUR 

• mesto Sabinov – 22.017,30 EUR 

• obec Oravská Jasenica – 79.500,- EUR 

• mesto Spišská Belá – 46.050,- EUR 
 
Ďalej uviedla, že aktuálne prebieha finančná kontrola na poskytnutie prvej, druhej alebo tretej tranže u prijímateľov:  

• mesto Žilina – 44.189,44 EUR (tretia tranža) 

• obec Pavlovce nad Uhom – 30.324,56 EUR (druhá tranža) 

• obec Hradište pod Vrátnom – 15.863,40 EUR (druhá tranža) 

• mesto Sereď – 23.374,04 EUR (druhá tranža) 

• obec Bytča – 214.272,- EUR (druhá tranža) 

• obec Kajal - 16.051,19 EUR (prvá tranža) 

• obec Močenok – 19.075,77 EUR (prvá tranža) 
 
Ku dňu 14.04.2022 bolo vyplatených spolu 2.038.736,74 EUR na prvú tranžu pre 25 prijímateľov, 6 prijímateľov 
malo vyplatenú druhú tranžu vo výške 534.899,25 EUR, čo celkovo predstavovalo spolu 2.573.635,99 EUR. 
 
Ku dňu 14.04.2022 kancelária Fondu na podporu športu eviduje úsporu finančných prostriedkov vyčlenených 
v rámci výzvy 2020/001 v hodnote 1.382.339,37 EUR. Úspora je spôsobená znižovaním hodnoty projektov 
na základe výsledkov verejného obstarávania, a taktiež zmenou rozhodnutí o poskytnutí finančných príspevkov 
na rozhodnutia o neposkytnutí finančných príspevkov z dôvodu nesplnenia podmienok výzvy, o čom bolo 
naposledy rozhodnuté na 28. zasadnutí SR FNPŠ. Zoznam subjektov, pri ktorých prichádza do úvahy úspora je 
uvedená v nasledujúcej tabuľke. 

 
č. prijímateľ schválený príspevok finálny príspevok rozdiel poznámka 

107 
Telovýchovná jednota Rapid 
Bratislava 

155 000,00 € 0,00 € 155 000,00 € ODSTÚPENIE 

71 
Trenčiansky samosprávny 
kraj 

509 238,00 € 355 648,25 € 153 589,75 € DODATOK 1 

144 
Telovýchovná jednota AC 
Nitra 

399 180,00 € 297 599,40 € 101 580,60 € DODATOK 1 

15 Mesto Trnava 398 522,76 € 302 631,60 € 95 891,16 € DODATOK 1 

156 
Mesto Hanušovce nad 

Topľou 
93 241,94 € 0,00 € 93 241,94 € NESPLNENIE PODMIENOK 

74 Mesto Žilina 237 662,09 € 147 298,12 € 90 363,97 € DODATOK 1 

96 Obec Terňa 399 701,04 € 317 105,05 € 82 595,99 € DODATOK 1 

62 Mesto Dolný Kubín 412 024,00 € 335 549,61 € 76 474,39 € DODATOK 1 

113 Mesto Nitra 62 832,00 € 0,00 € 62 832,00 € NESPLNENIE PODMIENOK 

21 Mesto Krupina 321 567,50 € 260 928,50 € 60 639,00 € DODATOK 1 

24 Mesto Levoča 56 863,00 € 0,00 € 56 863,00 € NESPLNENIE PODMIENOK 

169 Mesto Michalovce 51 278,94 € 0,00 € 51 278,94 € NESPLNENIE PODMIENOK 

3 Mesto Brezno 241 832,49 € 191 264,07 € 50 568,42 € DODATOK 1 

27 
Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava 

101 107,00 € 59 613,48 € 41 493,52 € DODATOK 1 

171 Mesto Veľký Šariš 145 478,78 € 107 787,43 € 37 691,35 € DODATOK 1 

67 Obec Vysoká nad Kysucou 309 574,96 € 280 274,46 € 29 300,50 € DODATOK 1 

18 Obec Vavrečka 117 249,00 € 95 946,00 € 21 303,00 € DODATOK 1 

143 Mesto Krompachy 115 000,00 € 93 809,42 € 21 190,58 € DODATOK 1 

135 Mesto Stropkov 72 500,00 € 53 931,31 € 18 568,69 € DODATOK 1 

123 Obec Raslavice 228 710,00 € 210 840,83 € 17 869,17 € DODATOK 1 

75 Mesto Rajec 72 000,00 € 58 798,65 € 13 201,35 € DODATOK 1 

187 Obec Čierne 625 000,00 € 615 600,00 € 9 400,00 € DODATOK 1 

119 Obec Hviezdoslavov 90 847,00 € 82 032,94 € 8 814,06 € DODATOK 1 

122 Mesto Čadca 107 693,54 € 99 022,38 € 8 671,16 € DODATOK 1 

178 Obec Domaniža 148 875,00 € 141 005,76 € 7 869,24 € DODATOK 1 

35 
Mestská časť Bratislava - 
Rača 

387 325,00 € 381 047,00 € 6 278,00 € DODATOK 1 
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68 Mesto Kežmarok 175 486,12 € 170 342,50 € 5 143,62 € DODATOK 1 

17 Obec Nedožery - Brezany 89 793,60 € 88 068,80 € 1 724,80 € DODATOK 1 

20 Obec Pavlovce nad Uhom 101 081,85 € 100 165,39 € 916,46 € DODATOK 1 

41 Mesto Spišské Vlachy 103 547,46 € 102 781,54 € 765,92 € DODATOK 1 

42 Mesto Hriňová 175 598,00 € 175 066,00 € 532,00 € DODATOK 1 

19 Obec Vydrany 109 236,41 € 108 856,84 € 379,57 € DODATOK 1 

85 Obec Pečovská Nová Ves 50 608,67 € 50 358,69 € 249,98 € DODATOK 1 

112 Obec Omšenie 59 000,00 € 58 942,76 € 57,24 € DODATOK 1 

56 Obec Habovka 383 653,00 € 383 653,00 € 0,00 € NEUKONČENÉ VO 

69 Mesto Lučenec 1 500 000,00 € 1 500 000,00 € 0,00 € NEUKONČENÉ VO 

137 Obec Liptovská Teplička 765 717,00 € 765 717,00 € 0,00 € NEUKONČENÉ VO 

152 Mesto Svidník 299 000,00 € 299 000,00 € 0,00 € NEUKONČENÉ VO 

194 
TENISOVÁ AKADÉMIA 
EDMUND PAVLÍK BANSKÁ 
BYSTRICA, o. z. 

54 150,00 € 54 150,00 € 0,00 € NEUKONČENÉ VO 

195 
Telovýchovná jednota Slávia 

Technická univerzita Zvolen 
133 748,00 € 133 748,00 € 0,00 € NEUKONČENÉ VO 

 
Slovo si vzal predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a krátko sa vyjadril k predloženým žiadostiam o navýšenie 
príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy č. 2020/001. Členom SR FNPŠ pripomenul, že už v minulosti 
SR FNPŠ rozhodla o nenavýšení príspevku na projekt podpory športu, nakoľko suma alokovaná na výzvu 
č. 2020/001 bola uznesením SR FNPŠ č. 6/8/2021 prijatým dňa 09.07.2021 vyčerpaná. V prípade predložených 
žiadostí o navýšenie príspevku na projekt podpory športu tak navrhuje postupovať obdobným spôsobom, aby 
v rovnakých, resp. obdobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. 
 
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. 4/4/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od generálnej riaditeľky kancelárie 
Fondu na podporu športu o aktuálnom stave a priebehu konkrétnych projektov 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 obce Domaniža (žiadosť č. 178) a obce 
Čierne (žiadosť č. 187) 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 schvaľuje nenavýšiť príspevok na projekt podpory športu. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
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5. PROGRAM MIMORIADNEJ PODPORY PRE PREVÁDZKOVATEĽOV ŠPORTOVO-INFRAŠTRUKTÚRNYCH 
PREVÁDZOK VZHĽADOM NA SCHÉMU POMOCI SCHVÁLENÚ PROTIMONOPOLNÝM ÚRADOM 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY (PMÚ SR) – SCHVAĽOVANIE NÁVRHU VÝZVY 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a na úvod uviedol, že v rámci podkladov k bodu 
programu bol členom SR FNPŠ predložený návrh dodatku č. 1 k schéme minimálnej pomoci na podporu podnikov 
prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - DM 4/2022 a návrh výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru 
č. 2022/001 (ďalej len „výzva č. 2022/001“). Následne odovzdal slovo generálnej riaditeľke kancelárie Fondu 
na podporu športu p. Renate Munkovej, ktorá informovala prítomných predovšetkým o vykonaní základnej 
finančnej kontroly k účelovo určeným finančným prostriedkom vo výške 6,5 mil. EUR poskytnutým MŠVVŠ SR 
na účely poskytnutia mimoriadnej pomoci na zmiernenie dopadov obmedzení spôsobených pandémiou COVID-19 
na prevádzkovateľov športovej infraštruktúry na základe osobitnej výzvy podľa § 20a ods. 2 zákona o fonde 
v zmysle zmluvy o poskytnutí príspevku na mimoriadnu podporu v športe zo dňa 12.08.2021.  
 
Následne o slovo požiadal generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR a člen DR FNPŠ p. Peter Dedík a doplnil, 
že dňa 20.04.2022 bola na základe zmluvy o poskytnutí príspevku na mimoriadnu podporu v športe zo dňa 
12.08.2021 Fondom na podporu športu vyúčtovaná časť finančných prostriedkov určená pre profesionálne 
športové kluby použité na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory 
pre profesionálne športové kluby č. 2021/003 vo výške 3 mil. EUR z celkového balíka 9,5 mil. EUR určená na účely 
poskytnutia mimoriadnej pomoci na zmiernenie dopadov obmedzení spôsobených pandémiou COVID-19. 
Následne predniesol možnosti ďalšieho procesného postupu týkajúceho sa použitia finančných prostriedkov 
účelovo určených pre prevádzkovateľov vo výške 6,5 mil. EUR poskytnutých v zmysle už spomínanej zmluvy 
o poskytnutí príspevku na mimoriadnu podporu v športe zo dňa 12.08.2021.  
 
Následne v rámci tohto bodu programu prebehla medzi členmi SR FNPŠ vzájomná diskusia, ktorá sa týkala určenia 
výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu č. 2022/001. V predmetnej veci predložil prvotný návrh člen 
SR FNPŠ p. Ivan Greguška a navrhol alokovať sumu vo výške 10 mil. EUR, pričom svoj návrh členom SR FNPŠ 
zdôvodnil.  
 
O slovo požiadal tiež člen SR FNPŠ p. Michal Varmus a podporil návrh alokovať vyššiu sumu na výzvu č. 2022/001, 
keďže takýmto spôsobom by sa zabezpečila efektívnejšia a širšia pomoc pre prevádzkovateľov športovej 
infraštruktúry. Následne ho krátko doplnil opäť člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška a uviedol, že takýmto spôsobom 
by sa zabezpečilo poskytnutie pomoci pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry aj so situáciou spojenou 
s aktuálnym nárastom cien energií. 
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a v rámci diskusie predniesol návrh pohybovať sa v rozmedzí 
6,5 mil. EUR – 10 mil. EUR, keďže Fond na podporu športu nedisponuje predbežnými dátami týkajúcimi sa objemu 
využitia pomoci a možnosťami čerpania mimoriadnej podpory zo strany potenciálnych žiadateľov prostredníctvom 
tejto výzvy.  
 
O slovo požiadal aj člen SR FNPŠ p. Dušan Šaradín, ktorý podporil návrh svojho predrečníka a uviedol, že v danom 
prípade navrhuje sumu alokovanú na výzvu č. 2022/001 vo výške 8 mil. EUR, keďže vzhľadom na časový odstup 
je náročné predpokladať „silu“ čerpania alokácie v zmysle výzvy č. 2022/001 zo strany prevádzkovateľov a radšej 
ponechať finančné prostriedky na navýšenie alokácie v rámci výzvy č. 2021/004 na podporu infraštruktúrnych 
projektov.   
 
K uvedenému sa vyjadril aj člen SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a uviedol, že pre neho je dôležité nájsť vhodný argument 
pri stanovení výšky v prípade navýšenia finančných prostriedkov na športovú infraštruktúru, pretože bude určite 
dopyt po tom, prečo sa suma navýšila v takej a nie v inej výške. Podľa jeho názoru je lepšie ísť do nevyhnutného 
minima v prípade výzvy č. 2022/001, a to alokovať sumu na výzvu vo výške 6,5 mil. EUR a následne prípadne 
navýšiť túto sumu vzhľadom počet predložených žiadostí.  
 
O slovo požiadal podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky a doplnil člena SR FNPŠ p. Lukáša Piteka, aby sa 
týmto nevytvorilo akýsi režim, že sa bude neustále posúvať hranica podporených projektov bez zadefinovania 
hranice a dôvodu, na čo vplýva práve nesystematické navyšovanie alokovanej sumy na výzvu, ktorá bola pôvodne 
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vyhlásená na istú alokovanú sumu. Nijako to však nemení postoj na tom, že vníma pozitívne hľadať finančné 
prostriedky na podporu, čo najväčšieho množstva projektov. 
 
Na uvedené zareagoval aj člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger, ktorý ako silný argument na podporu čo najvyššieho 
možného navýšenia alokovanej sumy finančných prostriedkov vníma aktuálne nepriaznivú situáciu spojenú 
s nárastom inflácie. Inflačné tlaky sú silné a podľa jeho názoru, čím skôr budú poskytnuté finančné prostriedky, tým 
skôr sa uskutočnia projekty bez akýchkoľvek rizík. 
 
Na uvedené príspevky zareagoval opäť generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR a člen DR FNPŠ p. Peter 
Dedík a uviedol, že inak vníma princíp navýšenia alokovanej sumy finančných prostriedkov v prípade výzvy 
č. 2022/001 oproti navýšeniu v rámci výzvy 2021/004. Podľa jeho názoru je rozdiel predovšetkým v tom, že 
v prípade výzvy č. 2022/001 má každý žiadateľ, ktorý splní podmienky výzvy, nárok na mimoriadnu pomoc. 
Rovnako navýšenie alokovanej sumy na výzvu č. 2022/001 sa bude týkať všetkých generálne bez určenia hranice 
poskytnutia. V prípade navýšenia alokovanej sumy finančných prostriedkov v rámci výzvy č. 2021/004 to však 
nevníma ako úplne šťastné a transparentné riešenie navyšovať sumu následne po vyhodnotení jednotlivých 
žiadostí, čo deklaroval už pri navyšovaní finančných prostriedkov v rámci infraštruktúrnej výzvy č. 2020/001. 
Navýšenie alokovanej sumy finančných prostriedkov takýmto spôsobom nenapĺňa úplne ten princíp, na akom by 
od začiatku mala infraštruktúrna výzva stavať.  
 
Na uvedené reagoval člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb a uviedol, že súhlasí s jeho názorom, avšak o vyhodnotených 
projektoch predložených odbornou komisiou „Športová infraštruktúra“ a poskytnutí, resp. neposkytnutí príspevku 
na projekt podpory športu rozhoduje SR FNPŠ. V rámci tohto poukázal na zákonné ustanovenie, že ak sa SR 
FNPŠ pri rozhodovacom procese odchýli od odporúčania odbornej komisie je povinná svoje rozhodnutie zdôvodniť. 
 
Následne generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR a člen DR FNPŠ p. Peter Dedík doplnil, že podľa jeho názoru 
je transparentnejšie rozhodnúť o alokovaní vyššej sumy finančných prostriedkov na výzvu a stanoviť si hranicu, že 
sa podporia projekty do stanoveného počtu bodov aj za predpokladu, že sa nepoužije celá suma finančných 
prostriedkov alokovaná na predmetnú výzvu. 
 
Ďalej reagoval opäť člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger a poznamenal, že ide o dobrý postreh v prípade aktuálnej 
situácie, keďže tá nie je v súčasnosti priaznivá. Na druhej strane je pravda, že v prípade navýšenia alokovanej 
sumy pred samotným rozhodnutím SR FNPŠ po odporúčaní odbornej komisie vzniká problém predvídateľnosti, 
koho možno podporiť. 
 
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol, že aj na základe 
predchádzajúceho stretnutia na úrovni MŠVVŠ SR, kde diskutoval s ministrom školstva aj o téme navýšenia 
alokácie s odporúčaním čerpať finančné prostriedky v čo najvyššej možnej miere, navrhol podporiť čo najviac 
projektov. Podľa jeho názoru je úlohou Fondu na podporu športu transparentne, zákonne a hospodárne čo 
najrýchlejšie posunúť finančné prostriedky z miesta A do miesta B, aby naplnili účel, na ktorý boli určené.  
 
Na základe rozsiahlej vzájomnej diskusie členov SR FNPŠ predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan predložil návrh 
výšky alokovanej sumy na výzvu č. 2022/001, pričom sa členovia SR FNPŠ zhodli na alokovaní sumy finančných 
prostriedkov na výzvu č. 2022/001 vo výške 8 mil. EUR. 
 
V rámci schvaľovania návrhu výzvy č. 2022/001 predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan predniesol do pléna návrh 
na diskusiu k maximálnej možnej výške mimoriadnej podpory pre jednotlivú športovú infraštruktúru. K uvedenému 
sa krátko vyjadril člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška a uviedol, že sa nebráni tomu prípadne doplniť do návrhu výzvy 
č. 2022/001 spomínané maximálne limity s odvolaním sa na pôvodný návrh výzvy č. 2022/001, ktorá upravovala 
limity pre jednotlivú športovú infraštruktúru. V prípade zimných štadiónov to bol pôvodne limit mimoriadnej podpory 
do 150-tisíc EUR, športová hala do 70-tisíc EUR a nafukovacie haly 25-tisíc EUR.  
 
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ bola všeobecná zhoda na tom, nezavádzať spomínané limity pre konkrétnu 
športovú infraštruktúru v prípade výzvy č. 2022/001. 
 
Členovia SR FNPŠ si následne prešli jednotlivé zásadné body predloženého návrhu výzvy č. 2022/001. Zásadnou 
pripomienkou predloženého návrhu výzvy č. 2022/001 bolo doplnenie bodu 3 – oprávnený žiadateľ o občianske 
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združenia. Na základe prednesenej pripomienky o doplnenie bude však potrebné predložiť návrh dodatku 
k schéme minimálnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti 
s vypuknutím ochorenia COVID-19 - DM 4/2022 (ďalej len „schéma“). Na základe diskusie členovia SR FNPŠ 
dospeli k záveru schváliť dodatok k schéme a schváliť návrh výzvy č. 2022/001 s pripomienkami vznesenými 
na zasadnutí. 
 
Následne o slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a predniesol návrh počkať so schvaľovaním návrhu výzvy 
č. 2022/001 po odsúhlasení dodatku č. 1 k schéme a schváliť výzvu č. 2022/001 už aj s týmto dodatkom, aby bola 
výzva pre žiadateľov zrozumiteľnejšia. Rovnako opätovne vzniesol pripomienku, že predložený návrh výzvy 
č. 2022/001 podľa jeho názoru úplne nekorešponduje v prípade oprávnených žiadateľov so schválenou schémou, 
a preto stále zotrváva na názore ich rozšírenia a ponechanie tak širších možností pre žiadateľov. Na uvedené 
krátko zareagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a vysvetlil zámer predkladaného návrhu oprávnených 
žiadateľov v rámci výzvy č. 2022/001. 
 
Následne po vzájomnej diskusii členov SR FNPŠ a kancelárie Fondu na podporu športu bol predložený návrh 
na zverejnenie výzvy č. 2022/001 dňa 29.04.2022 a začiatok na predkladanie žiadostí prostredníctvom 
elektronického registračného systému fnps.egrant.sk bol stanovený na 15.05.2022 s lehotou na prekladanie 
žiadostí na 15 kalendárnych dní.  
 
Posledným bodom diskusie k predloženému návrhu výzvy č. 2022/001 bolo oprávnenie poskytovateľa mimoriadnej 
podpory prípadne alikvotne krátiť finančný príspevok za predpokladu, že požiadavky žiadateľov presiahnu 
alokovanú sumu finančných prostriedkov na výzvu č. 2022/001. Na uvedenom bode sa členovia SR FNPŠ zhodli 
a s predmetným oprávnením súhlasili. 
 
Na záver o slovo požiadal podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky a predniesol iba technickú otázku 
k navrhovanej 15 dňovej lehote na predkladanie žiadostí v rámci výzvy č. 2022/001, či bude lehota pre žiadateľov 
dostatočná s poukazom na reakciu už spomínaných občianskych združení. Na uvedené krátko reagoval predseda 
SR FNPŠ p. Ladislav Križan a uviedol, že v nevyhnutnom prípade bude predložený návrh na predĺženie lehoty 
na predkladanie žiadostí v rámci výzvy č. 2022/001 na nasledujúcom zasadnutí SR FNPŠ, ktoré je naplánované 
na 1. polovicu mája 2022.  
 
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. 5/4/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje dodatok č. 1 k schéme minimálnej pomoci na podporu 
podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - DM 
4/2022. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje alokáciu finančných prostriedkov na výzvu 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú 
infraštruktúru č. 2022/001 vo výške 8 mil. EUR. 
 
3. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001 s pripomienkami. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 10 
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Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 1 (Pitek) 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
6. ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA NA ÚZEMÍ MESTA NITRA - HISTÓRIA, STAV A PERSPEKTÍVY 
PREDSTAVENÉ PRIMÁTOROM MESTA NITRA A JEHO TÍMOM 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan otvoril predmetný bod programu a privítal zástupcov mesta Nitra, a to 
konkrétne primátora mesta Nitra p. Mareka Hattasa, viceprimátora mesta Nitra p. Daniela Balka a projektového 
manažéra mesta Nitra p. Vladimíra Ballaya.  
 
Na úvod sa prítomným prihovoril primátor mesta Nitra p. Marekovi Hattasovi. Ďalej srdečne privítal všetkých členov 
SR FNPŠ, že zavítali do mesta Nitra a ocenil spôsob konania zasadnutí SR FNPŠ formou výjazdov do miest a obcí 
na Slovensku, keďže takto si členovia SR FNPŠ lepšie zmapujú stav jednotlivých športovísk a samotnú 
problematiku športovej infraštruktúry na Slovensku. Následne odovzdal slovo viceprimátorovi mesta Nitra 
p. Danielovi Balkovi, ktorý členom SR FNPŠ odprezentoval projekty mesta Nitra jeho históriu, stav a perspektívu 
budovania a využitia.  
 
Viceprimátor mesta Nitra p. Daniel Balko uviedol, že niektoré športoviská si spoločne prešli včera pred samotným 
zasadnutím v rámci plánovanej obhliadky športovísk v meste Nitra. Športoviská mesta Nitra z pohľadu vlastníctva 
a ich správy možno rozdeliť do troch skupín, a to športová infraštruktúra vo vlastníctve Službyt Nitra, s.r.o., 
na základe komisionárskej zmluvy s mestom Nitra, športová infraštruktúra vo vlastníctve Nitrianska investičná, 
s.r.o., na základe majetkového vlastníctva a športová infraštruktúra v správe základných škôl ako samostatných 
právnických subjektov. Medzi športoviská v správe obchodnej spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o., kde jediným 
spoločníkom je mesto Nitra, patria najmä mestský kúpeľ a letné kúpalisko, športová hala na Klokočine, zimný 
štadión s vedľajšou ľadovou plochou, tenisový areál na Chrenovej ul., tri (3) samostatné futbalové ihriská 
(Janikovce, Krškany, Kynek) a šesť (6) multifunkčných ihrísk. Obchodná spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o., 
kde rovnako je jediným spoločníkom mesto Nitra, spravuje futbalový areál na Sihoti (FC Nitra), futbalový areál 
na Čermáni (Čermánsky futbalový klub Nitra), zápasnícku halu Júliusa Strnisku a tenisové kurty vo futbalovom 
areáli na Sihoti. V prípade športovísk, ktoré sú v správe základných škôl, ide o celkovo 21 telocviční, tri (3) futbalové 
ihriská, dve (2) vonkajšie hokejbalové ihriská, 10 multifunkčných ihrísk, päť (5) bežeckých oválov, dve (2) tenisové 
ihriská, dve (2) volejbalové ihriská, jedno (1) basketbalové ihrisko, jednu (1) herňu na stolný tenis a jedno (1) 
minigolfové ihrisko. Následne predstavil najväčšie problémy z pohľadu mesta Nitra. Prvým významným problémom 
mesta je dlhodobý investičný dlh, ktorý spôsobuje každoročná potreba sanácie a nevyhnutných opráv jednotlivých 
športovísk. Druhým problémom je zložitá štruktúra správy športovísk mesta Nitra, ktorá ako už bolo uvedené je 
zverená do správy obchodných spoločností Službyt Nitra, s.r.o., a Nitrianska investičná, s.r.o. Posledný tretí 
problém vidí mesto predovšetkým v absencii vhodných projektových výziev, a to nie len zo strany štátu, ale aj 
Európskej únie prostredníctvom eurofondových výziev. Následne predstavil najväčšie investície mesta Nitra 
do športovej infraštruktúry za posledných 10 rokov. V rámci projektu Nitra mesto športu v roku 2018 boli 
zabezpečené nové povrchy v tenisovom areáli na Chrenovej vonku a rovnako aj v halách, nový povrch prírodného 
trávnika a umelý trávnik na Čermáni a nové tribúny a trávnik na hlavnom futbalovom ihrisku na Sihoti. V období 
rokov 2019 – 2022 bola vybudovaná nová telocvičňa na Hlbokej ul., zmodernizované technológie a gastrozóna 
na kúpalisku a zrekonštruovaná zápasnícka hala Júliusa Strniska 2022. Následne členom SR FNPŠ v číselnom 
vyjadrení po jednotlivých položkách predstavil náklady mesta Nitra na správu jednotlivých športovísk. V prípade 
Službyt Nitra, s.r.o., náklady na správu športovísk za rok 2021 predstavovali celkovo sumu vo výške 1.481.000,- 
EUR, pričom príjmy spolu (vstupné a prenájom) boli iba vo výške 283.000,- EUR. Ďalej odprezentoval výšku 
jednotlivých dotácií mesta Nitra na športovú činnosť v roku 2021 a schému jej podpory, pričom podpora 
strategických športov bola vo výške 370.000,- EUR, podpora ostatných športov vo výške 203.227,- EUR, podpora 
znevýhodnených športovcov vo výške 5.000,- EUR a podpora športového vybavenia vo výške 15.000,- EUR. Mesto 
Nitra rovnako poskytuje dotáciu na prenájom rolby pre HK Nitra vo výške 23.300,- EUR. Celková výška 
poskytnutých finančných prostriedkov na športovú činnosť v rámci mesta Nitra predstavuje spolu sumu vo výške 
616.527,- EUR. Vzhľadom na to, že sa hokejový klub HK Nitra stará o prevádzku mestského zimného štadióna 
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v Nitre, spolupodieľa sa mesto finančne na základe zmluvy o prevádzke zimného štadiónu HK Nitra na prevádzke 
sumou vo výške 150.000,- EUR.  
 
Následne viceprimátor mesta Nitra p. Daniel Balko v druhej časti prezentácie všetkým prítomným predstavil 
plánované projektové zámery športových objektov v meste Nitra. Prvým investičným zámerom mesta Nitra, 
ktorý bol odprezentovaný bola Aréna netradičných športov.  

 

Miesto realizácie projektu sa nachádza v areáli základnej školy Kráľa Svätopluka, Drážovská cesta 5 v Nitre. 
Žiadateľom je základná škola Kráľa Svätopluka a partnerom projektu HBK NITRIANSKI RYTIERI, o.z. Odhadované 
celkové náklady projektu sú vo výške 500.000 EUR. Predpokladaný termín realizácie projektu je plánovaný 
na obdobie rokov 2023 – 2024. Následne krátko opísal predkladaný projekt a uviedol, že využívanie tamojších 
ihrísk aktuálne výrazne limituje počasie. V prípade daždivého počasia je plastový povrch ihriska klzký, čo znižuje 
komfort hry a zároveň zvyšuje riziko zranenia hráčov. V zimnom období je klub nútený využívať na tréningy školskú 
telocvičňu. Zámerom projektu je preto prekrytie oboch ihrísk, dobudovanie hokejbalového zázemia a infraštruktúry 
tak, aby novovzniknutá hala umožňovala celoročné športovanie. Projekt zahŕňa najmä prekrytie dvoch 
hokejbalových ihrísk a kontajnerového zázemia, úprava spevnenej plochy pod tribúnami, dobudovanie tribún pre 
divákov, výmenu mantinelov na veľkom ihrisku, výmenu siete za bránami za plexisklá. Vonkajšie rozmery prekrytia 
87 m x 38 m, v. 10 m. Aréna netradičných športov by poskytla vhodné podmienky nielen pre hokejbal, ale aj ďalšie 
športy v Nitre ako je hokej, florbal, inline a ďalšie. Počas školského vyučovania by slúžila aj potrebám základnej 
školy. Žiaci by v nej mohli športovať v rámci hodín telesnej výchovy alebo školskej družiny. Druhým predstaveným 
športovým projektom mesta Nitra bolo Centrum športu NSK.  

 
Miestom realizácie projektu Centra športu NSK je areál spojenej školy na Slančíkovej 2 v Nitre. Investorom je Úrad 
Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „NSK“) a partnerom projektu sú Slovenský zväz ľadového hokeja 
(ďalej len „SZĽH“) a Slovenský atletický zväz. Odhadované celkové náklady projektu sú vo výške 11.880.000,00 
EUR. Predpokladaný termín realizácie projektu je stanovený na roky 2022 – 2025. Prioritou NSK v oblasti športu v 
rámci projektových zámerov v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK pre oblasť športu do PHRSR/IÚS NSK do roku 2030 
je vybudovať toto centrum. Zámerom projektu je vytvoriť podmienky na športovú prípravu talentovaných žiakov 
nitrianskeho kraja na športovej škole, ktorá je súčasťou spojenej školy na Slančíkovej ulici s cieľom prípravy žiakov 
na športovú reprezentáciu. Centrum športu NSK má vytvoriť podmienky aj na vykonávanie športu pre všetkých 
so zameraním na mládež a zdravotne znevýhodnených športovcov. Výstavba „Centra športu NSK“ by mala 
prebiehať v troch (3) etapách a priebežne sa vypracovávajú projektové dokumentácie. Jednotlivé etapy sú 

Aréna netradičných športov

Centrum športu NSK
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rozdelené nasledovne: 1. etapa: Atletický štadión (400 m tartanový oval so 6 dráhami spĺňajúce podmienky IIHF), 
2. etapa: Športová hala spĺňajúca medzinárodné kritériá pre loptové hry a modernú gymnastiku a 3. etapa: zimný 
štadión s hľadiskom pre 300 divákov a ľadovou plochou pre krasokorčuľovanie a ľadový hokej. Tretím projektom 
mesta Nitra bolo Čermáňsky futbalový klub Nitra, kde bola vypracovaná projektová dokumentácia, vyhlásené 
verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác a podaná žiadosť na Fond na podporu športu o príspevok na 
projekt podpory športu v rámci výzvy č. 2021/004.  

 

Miestom realizácie projektu je Golianova 620/70 Nitra. Žiadateľ o príspevok na projekt podpory športu v rámci výzvy 
č. 2021/004 je Čermáňsky futbalový klub Nitra, o.z., a partner projektu je mesto Nitra. Odhadované celkové náklady 
projektu sú vo výške 422.125,72 EUR. Predpokladaný termín realizácie projektu je v roku 2022. Potenciál 
predmetného projektu spočíva nielen v realizácii a oprave havarijného stavu budovy, ale aj zvýšení kapacít 
na trénovanie. Nové šatne, nová telocvičňa, nové sociálne zariadenia  a sprchy, to všetko pritiahne zvýšený záujem 
o šport v meste a záujem celej komunity ľudí o areál. Vznikne možnosť využívať priestory i počas prázdnin vďaka 
kempom a táborom, možnosť organizovať lokálne turnaje, ktoré má mesto Nitra v pláne a v momentálnej situácii 
to podmienky kvôli havarijnému stavu nedovoľujú. Tréningy a organizácia tréningových sústredení, organizácia 
možných medzinárodných turnajov najmä pre futbalové družstvá by sa výrazne zlepšila a zjednodušila. Potenciál 
tohto projektu a celkový športový prínos pre celú spoločnosť mesta Nitra a ľudí z okolia je veľmi veľký a pomohol 
by priviesť k športu ďalšie talenty a mládež. Štvrtým projektom mesta Nitra v poradí bol projekt nového zimného 
štadióna Nitra aréna. 

 

Miesto realizácie projektu je areál zimného štadióna na Jesenského ulici. Žiadateľ a investorom projektu je 
hokejový klub HK Nitra, s.r.o., so sídlom Jesenského 2, Nitra a mesto Nitra. Partnermi projektu sú zároveň HK Nitra 
Kraso, Kraso klub mesta Nitra, MMHK Nitra. Odhadované celkové náklady projektu sú vo výške 35.000.000,- EUR. 
Predpokladaný termín realizácie je stanovený na obdobie rokov 2025-2035. Výstavba novej hokejovej haly sa 
predpokladá na mieste vedľajšej ľadovej plochy. Hlavná ľadová plocha by ostala ako tréningová plocha využiteľná 
mládežou, verejnosťou a inými športovými klubmi. Nová hokejová hala by bola multifunkčnou halou, ktorá by slúžila 
nielen na športové, ale aj na kultúrne účely. V súčasnosti je Nitra aréna v stave, že nie je efektívne do nej investovať 
veľké zdroje finančných prostriedkov, nakoľko sa budú opravovať znova časti, ktoré nespĺňajú súčasné technické 
parametre a trendy súčasnosti. Projekt je aktuálne v stave vizualizácie a vypracovaní štúdie na projektovú 
dokumentáciu. 
 

Čermáňsky futbalový klub Nitra

Nitra aréna – nový zimný štadión

Aktuálny stav:
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V poradí piatym projektom predstaveným zástupcami mesta bol projekt rekonštrukcie bazéna v Centre 
univerzitného športu SPU v Nitre. Miestom realizácie projektu je ŠD Mladosť, blok D, ul. Československej 
armády 1 v Nitre. Investorom projektu je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a odhadované celkové 
náklady projektu sú vo výške 1.252.237,- EUR. Predpokladaný termín realizácie projektu je v rokoch 2022 – 2023. 
Objekt univerzitnej plavárne je pod správou Centra univerzitného športu SPU v Nitre (ďalej len „CUŠ SPU“) a je 
súčasťou športovej haly SPU v Nitre. CUŠ SPU je pedagogickým a vedeckým pracoviskom, ktorého jednou z úloh 
je vytváranie podmienok na športovanie a športovú relaxáciu pre študentov, zamestnancov SPU, ale aj talentovanej 
mládeže a širokej verejnosti. Predmetom rekonštrukcie je odstránenie havarijného stavu bazéna, výmena 
nehospodárnych  a nefunkčných častí technológií a nový antikorový plavecký bazén s rozmermi 25,02 x 12 x 1,35 
- 1,8 m. Objekt CUŠ SPU slúži na športové aktivity študentov SPU, ale aj pre ďalšie športové kluby a zväzy, ako aj 
pre podporu talentovanej mládeže, pre verejnosť na oddych a relax. Riešený bazén sa nachádza v priestoroch 
CUŠ SPU v bloku „D“ študentského domova Mladosť SPU, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Nitra, 
na parcele číslo 1885. Ide o priestory plavárne a k nej prislúchajúcich technických miestností v suteréne 
a na prízemí. Existujúci bazén bude nahradený novou vodotesnou konštrukciou nerezového bazéna s rozmermi 
25,03 x 12 m, hĺbka bazéna bude 1,35 až 1,8 m, so šiestimi plaveckými dráhami. Je navrhovaná nová 
železobetónová stropná konštrukcia technologickej chodby okolo bazéna. Nová úroveň podlahy v bazénovej hale 
bude o 100 mm vyššie oproti pôvodnej, z dôvodu novej konštrukcie podlahy s podlahovým vykurovaním a 
odvodnenia podlahy okolo bazéna. Na prízemí je navrhovaná nová strojovňa vzduchotechniky a sklad chémie, 
ktorý je priamo prístupný z exteriéru. V suteréne je navrhovaná nová miestnosť pre bazénovú technológiu spojením 
dvoch miestností. Pripravenosť projektu je aktuálne v stave vypracovanej projektovej dokumentácie, ohlásenia 
stavebných prác, ukončeného verejného obstarávania na zhotoviteľa, podpísanej zmluvy o dielo so zhotoviteľom 
a schválené financovania v AS SPU a Správnej rade SPU. V rámci výzvy vyhlásenej Fondom na podporu športu 
bola podaná žiadosť o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu. V poradí šiestym projektom predstaveným 
zástupcami mesta bol projekt Športovej haly Olympia (multifunkčná športová hala). 

 

 
Miesto realizácie projektu je existujúci športový areál futbalového klubu FC Nitra za futbalovým štadiónom, 
lemovaný zo severnej strany riekou Nitra a z južnej strany futbalovou tribúnou. Pozemok pre výstavbu budovy sa 
nachádza v katastrálnom území Nitra na parcelách č.173/4, 170/2, 170/1, ktoré má v prenájme žiadateľ projektu 
na 30 rokov. Investorom projektu je Box Club Stavbár Nitra. Na výstavbu a využitie športovej infraštruktúry je 
podpísané memorandum o spolupráci medzi mestom Nitra, Slovenskou volejbalovou federáciou, Slovenskou 
boxerskou federáciou, ŠK gymnastiky Nitra a Box Clubom Stavbár Nitra. Odhadované celkové náklady projektu sú 

Športová hala Olympia /multifunkčná športová hala/
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vo výške 3.600.000,- EUR a predpokladaný termín realizácie v rokoch 2022 – 2023. Najdôležitejším faktorom pre 
využitie haly Olympia je dvanásť metrová výška stropu a 60 metrov dlhá atletická dráha a zabudované zariadenia 
pre úpolové športy. Tieto parametre z haly robia multifunkčnú halu, využiteľnú aj pre vrcholový šport, hlavne 
volejbal, gymnastiku, box, atletiku a iné športy vrátane úpolových. Hala je navrhnutá tak, aby sa jej priestory dali 
rozdeliť a využiť na viaceré tréningy v rovnakom čase v rôznych športoch, vrátane regeneračných športových aktivít 
občanov mesta. Jedným z hlavných zámerov je využitie haly pre školy, na čo už je aj uzavretá písomná dohoda so 
základnou školou Nábrežie mládeže Nitra, kde sú aj športové triedy a písomná dohoda s OŠMaŠ mesta Nitra pre 
plánované Olympiády školskej mládeže, ako celoročné aktivity. Hala je využiteľná aj pre rôzne kultúrne podujatia, 
pre ktoré je jej poloha vedľa mestského parku priam ideálna. V neposlednom rade je uzavretá písomná dohoda aj 
o organizovaní podujatí pre znevýhodnenú mládež za účelom zlepšenia kvality jej života. Projekt je aktuálne 
v stave vypracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie aj s kladnými vyjadreniami príslušných 
orgánov. Predposledným a v poradí siedmim projektom predstaveným zástupcami mesta bol projekt Tenisový 
areál – Chrenová. 

 
 

 

Miesto realizácie projektu je na ulici Ďumbierska 2, Nitra, kde investorom projektu je mesto Nitra. Odhadované 
celkové náklady projektu sú vo výške  492.841,64 EUR. Predpokladaný termín realizácie je v rokoch 2022 – 2024. 
Cieľom projektu je rekonštrukcia, modernizácia a technické zhodnotenie športovej infraštruktúry Tenisovej haly 
Nitra-Chrenová. Havarijný stav objektu tenisovej haly je riešený hlavne zateplením strešného plášťa, zateplením 
obvodových stien alternatívne tak, aby spĺňal tepelno-technické požiadavky kladené na objekty pre športové 
využitie. Nové zateplenie strechy spočíva v zateplení strešnej konštrukcie z interiéru. Terajšie vetracie hlavice je 
potrebné odstrániť a otvory v streche uzavrieť okrem jedného, ktorý sa rozšíri na osadenie vetracej jednotky. 
Aktuálne je už vypracovaná projektová dokumentácia, vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných 
prác a podaná žiadosť na Fond na podporu športu v rámci výzvy č. 2021/004. 
 
V rámci tohto bodu programu následne o slovo požiadal podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky, ktorý 
najskôr poďakoval zástupcom mesta Nitra za predloženú prezentáciu. Následne vzhľadom na rôznu pripravenosť 
jednotlivých subjektov požiadal o poskytnutie informácie, ako je mesto Nitra pripravené spolupodieľať sa 
na výstavbe projektu nového hokejového štadióna Nitra arény, keďže ide o projekt športovej infraštruktúry 
národného významu. Na uvedené reagoval primátor mesta Nitra p. Marek Hattas a uviedol, že v rámci príjmovej 
stránky mesto Nitra disponuje príjmom približne 88 mil. EUR, avšak vzhľadom na výdavkovú časť je potrebné mať 
na pamäti, že zákon ustanovuje mestu maximálnu mieru zadlženosti vo výške 60%. Otázkou však je aj to, v akom 
časovom období k takejto finančnej participácii na takomto projekte príde. Mesto Nitra priebežne čerpá úvery, aby 

Tenisový areál, Chrenová

Tenisový areál, Chrenová

Možný budúci rozvoj areálu: 
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správa mesta Nitra dokázala presne uviesť, aká bude v danom čase úverová zaťaženosť mesta je momentálne 
ťažké predpovedať. Následne podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky doplnil, že uvedenú otázku položil iba 
s pragmatického hľadiska, keďže všetkých členov SR FNPŠ čaká spoločná diskusia o výške spolufinancovania 
jednotlivých subjektov pri spolufinancovaní športovej infraštruktúry národného významu. Na uvedené krátko 
zareagoval opäť primátor mesta Nitra p. Marek Hattas a uviedol, že miera spolufinancovania sa dá odvodiť 
od projektu spolufinancovania futbalového štadióna FC Nitra, kde sa mesto podieľalo na spolufinancovaní vo výške 
1,6 mil. EUR, a preto je možné predpokladať, že vzhľadom na výšku investície na výstavbu hokejovej arény by sa 
dokázalo mesto Nitra spolupodieľať vo výške maximálne 4 mil. EUR, čo predstavuje spoluúčasť približne vo výške 
10%.  
 
Následne o slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger a uviedol, že spomínaný návrh spolufinancovania je 
provizórny, keďže iba včera bol prijatý balíček opatrení a momentálne sa predpokladá výpadok príjmov Slovenskej 
republiky vo výške 181 mil. EUR a druhým negatívnym vplyvom je 12% inflácia. Na základe uvedeného 
poznamenal, že aktuálne niečo uzatvárať je predčasné. 
 
Slovo si vzal aj predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan, ktorý uviedol, že osobne je presvedčený, že ide o najväčšiu 
výzvu, ktoré mesto Nitra očakáva v prípade rozvoja športovej infraštruktúry. Ide o veľkú investíciu pre mesto Nitra 
a vzhľadom na skúseností z iných miest je potrebné, aby sa to uskutočnilo v správnom čase z hľadiska vnútorných 
a vonkajších pomerov mesta, avšak bez vplyvu vonkajšieho prostredia to nebude možné. Následne vyslovil názor, 
že z pohľadu mesta by výška spoluúčasti nemalo byť sedem miestne číslo pri týchto nákladoch na prevádzku. 
Myslí si, že strategické rozhodnutie by malo prísť aj na úrovni SZĽH, kde nikto nevie teraz povedať, či výstavba 
tohto štadióna je pre SZĽH priorita. Rovnako je kľúčovým faktorom pripravenosť daného projektu, a to napríklad 
pri vypracovaní projektovej dokumentácie a vydania stavebného povolenia.  
 
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. 6/4/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie prezentáciu Športová infraštruktúra na území 
mesta Nitra - história, stav a perspektívy predstavené primátorom a viceprimátorom mesta Nitra a ich 
tímom. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
7. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU V RÁMCI PROGRAMU 
„VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY“ Č. 2021/004 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan otvoril bod programu a uviedol, že ako bolo uvedené v podkladoch 
na zasadnutie nebudú dnes rozhodovať o poskytnutí, resp. neposkytnutí príspevku na projekt podpory športu 
v prípade všetkých žiadostí odporúčaných odbornou komisiou „Športová infraštruktúra“, ale iba o jej 1. časti. Ďalej 
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pripomenul, že v rámci tohto prvého balíka odporúčaných žiadostí na schválenie v rámci výzvy č. 2021/004 sú aj 
dva projekty, ktoré boli klasifikované ako športová infraštruktúra národného významu. Ide o projekt rekonštrukcie 
Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne (žiadosť č. 130) a projekt rekonštrukcie a modernizácie Angels arény 
v Košiciach (žiadosť č. 24).  

Následne odovzdal slovo generálnej riaditeľke kancelárie Fondu na podporu športu p. Renate Munkovej, ktorá 
členom SR FNPŠ poskytla informáciu o stave ukončenej formálnej kontroly vykonanej v rámci výzvy č. 2021/004. 
Kancelária Fondu na podporu športu ukončila formálnu kontrolu všetkých žiadostí, ktoré boli doručené v rámci 
výzvy 2021/004. Záverečná správa z formálnej kontroly je pripravená ako samostatný dokument, ktorý sa nachádza 
v priečinku k tomuto bodu programu, avšak zatiaľ ide len o návrh, nakoľko v zmysle pokynu, ktorý kancelária Fondu 
na podporu športu dostala, boli odbornej komisii „Športová infraštruktúra“ postúpené aj také žiadosti, pri ktorých 
formálna kontrola v čase odoslania na odborné hodnotenie ešte ukončená nebola. Medzi žiadosti, ktoré boli 
odoslané odbornej komisii „Športová infraštruktúra“ na hodnotenie a majú byť vyradené ešte v rámci formálnej 
kontroly sa zaraďujú: 

• žiadosť č. 82 (Prešovský samosprávny kraj) – podmienka právoplatnosti stavebného povolenia nebola 
v zmysle čl. 10.2 písm. j) výzvy splnená, stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť až 1.3.2022 – tento 
subjekt bol odporučený na schválenie, 

• žiadosť č. 25 (obec Hlinné) – podmienka právoplatnosti stavebného povolenia nebola v zmysle čl. 10.2 
písm. j) výzvy splnená, 

• žiadosť č. 110 (obec Šoporňa) – podmienka právoplatnosti stavebného povolenia nebola v zmysle čl. 
10.2 písm. j) výzvy splnená, 

• žiadosť č. 131 (mesto Dubnica nad Váhom) – subjekt nedisponuje platným uznesením v zmysle čl. 7 
výzvy, 

• žiadosť č. 151 (Gejdoš s.r.o.) - v čase podania žiadosti nebol začatý proces VO/VOS v zmysle čl. 10.2 
písm. b) a c) výzvy. 

Ďalej kancelária Fondu na podporu športu pri dvoch subjektoch požiadala odbornú komisiu „Športová 
infraštruktúra“ o preverenie lehôt právoplatnosti stavebných povolení, išlo o subjekty a od odpovede bude závisieť 
ich vyradenie/nevyradenie v rámci formálnej kontroly. Ide o žiadosť č. 93 (Žilinská univerzita v Žiline) a žiadosť 
č. 115 (Mesto Banská Bystrica). Otvorená ostáva žiadosť č. 164 (Čermáňsky futbalový klub Nitra), ktorý odborná 
komisia „Športová infraštruktúra“ odporučila na schválenie, avšak verejné obstarávanie nerealizoval žiadateľ ale 
iný subjekt (Nitrianska investičná, s. r. o.). Kanceláriou Fondu na podporu športu bolo po preverení žiadosti zistené, 
že v danom prípade by po ukončenom verejnom obstarávaní mala byť uzavretá zmluva o dielo priamo medzi 
žiadateľom a zhotoviteľom diela, napriek tomu, že verejné obstarávanie realizuje iný subjekt. V danom prípade ide 
o iný prípad ako je Trnavský samosprávny kraj pri prvej infraštruktúrnej výzve. Na základe uvedeného kancelária 
Fondu na podporu športu navrhuje predmetnú žiadosť schváliť, nakoľko v takomto prípade bude prijímateľ vedieť 
kancelárii Fondu na podporu športu v rámci finančnej kontroly preukázať použitie a vyúčtovanie poskytnutého 
finančného príspevku. Následne generálna riaditeľka kancelárie Fondu na podporu športu p. Renata Munková 
uviedla, že na základe výsledkov formálnej kontroly uvedených v záverečnej správe budú všetci neúspešní 
žiadatelia informovaní o vyradení v zmysle podmienok stanovených čl. 15.1.1 ods. 4 výzvy.  

Na základe požiadavky predsedu správnej rady kancelária Fondu na podporu športu overovala pri všetkých 
žiadostiach, ktoré boli postúpené na odbornú komisiu „Športová infraštruktúra“ a nemali ukončené verejné 
obstarávanie v čase podania žiadosti, v akom stave sa verejné obstarávanie nachádza. Išlo celkovo o 89 
žiadateľov, z ktorých do 14.04.2022 reagovalo na požiadavku kancelárie Fondu na podporu športu 75 žiadateľov. 
Z uvedeného počtu, 39 žiadateľov stále nemá ukončené verejné obstarávanie a 36 žiadateľov verejné obstarávanie 
medzičasom už ukončilo. Z uvedených 36 žiadateľov boli len 2 subjekty zaradené do predbežného zoznamu 
odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ na schválenie, ktorý má kancelária Fondu na podporu športu 
k dispozícii, a to:  

• žiadosť č. 8 (mesto Poprad) - oznámili, že konečná výška oprávnených nákladov bude o 347.291,13 EUR 
nižšia ako bola uvedená PHZ predloženej v rámci žiadosti;  

• žiadosť č. 13 (TK Slávia STU Bratislava) - oznámili iba ukončenie procesu verejnej obchodnej súťaže, 
pričom výsledok sa nedá overiť a v CRZ nie je zverejnená zmluva o dielo. 
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V žiadosti č. 10 (mesto Trnava) žiadateľ uviedol, že majú ukončené verejné obstarávanie, ale zároveň uviedol len 
PHZ vo výške približne 1,2 mil. EUR. Odborná komisia „Športová infraštruktúra“ túto nezrovnalosť identifikovala a 
správne pridelila počet bodov za neukončené verejné obstarávanie. Žiadateľovi klesne suma po ukončenom 
verejnom obstarávaní o 463.331,00 EUR. Zmluva o dielo bola dňa 08.03.2022 zverejnená. Na základe vyššie 
uvedených informácií sa očakávaný rozdiel medzi požadovanou výškou príspevku na projekt podpory športu a 
po ukončenom verejnom obstarávaní v rámci žiadosti č. 8 (mesto Poprad) a žiadosti č. 10 (mesto Trnava), ktorú 
sa kancelárii Fondu na podporu športu podarilo zistiť, predpokladá vo výške 810.622,13 EUR. Zároveň 
pripomenula, že viacerí žiadatelia uviedli, že verejné obstarávanie je ukončené napriek tomu, že zároveň zatiaľ 
nebola podpísaná zmluva o dielo.  
 
Na záver členov SR FNPŠ informovala, že v rámci podkladov k tomuto bodu bol predložený aj vzor čestného 
vyhlásenia o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov v rámci výzvy č. 2021/004. 
 
Po predložení záverečnej informácie z formálnej kontroly a poskytnutí informácií zo strany kancelárie Fondu 
na podporu športu predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan odovzdal slovo členovi SR FNPŠ a zároveň predsedovi 
odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gáborovi Asványimu, ktorý členov SR FNPŠ informoval, že prvá časť 
žiadostí predložených na rozhodnutie SR FNPŠ v rámci výzvy č. 2021/004 na toto zasadnutie bolo odbornou 
komisiou „Športová infraštruktúra“ vyhodnotených a odporúčaných na schválenie. Ďalej uviedol, že v prípade 
akýchkoľvek ďalších otázok k odporúčaným žiadostiam je pripravený odpovedať spolu s tajomníkom odbornej 
komisie „Športová infraštruktúra“ p. Radoslavom Jenčušom. 

Slovo si opäť vzal predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a informoval členov SR FNPŠ o postupe v prípade 
konfliktu záujmov jednotlivých členov SR FNPŠ pri samotnom rozhodovacom procese. Následne navrhol procesný 
postup schvaľovania prejdením si postupne jednotlivými navrhovanými žiadosťami odporúčanými odbornou 
komisiou a prípadne uviesť, či v rámci schvaľovacieho procesu je niektorý z členov SR FNPŠ v konflikte záujmov. 

Následne tajomník odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Radoslav Jenčuš odprezentoval prítomným prvú 
časť zoznamu odporúčaných žiadostí predložených na schválenie SR FNPŠ v zmysle bodu 15.2 ods. 1 výzvy 
č. 2021/004. V rámci prezentácie začal najskôr žiadosťami predloženými žiadateľmi z Bratislavského 
samosprávneho kraja a postupne pokračovali po jednotlivých krajoch. V prípade Košického samosprávneho kraja 
uviedol, že v rámci regionálneho princípu alokovanú sumu vyčerpal jeden projekt, a to žiadosť č. 24 (mesto Košice) 
s projektom s názvom Športová hala Angels aréna – rekonštrukcia a modernizácia ako projekt športovej 
infraštruktúry národného významu. K uvedenému projektu sa vyjadril aj člen DR FNPŠ a zároveň generálny riaditeľ 
sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík a uviedol, že MŠVVŠ SR potvrdzuje klasifikáciu tohto projektu ako aj 
projektu predloženého v rámci žiadosti č. 130 (mesto Trenčín) ako športovú infraštruktúru národného významu. 
Následne uviedol, že mu nie je úplne jasný technický postup pri podpore takejto športovej infraštruktúry, nakoľko 
podľa jeho názoru by projekty spĺňajúce klasifikáciu športovej infraštruktúry národného významu mali z tohto balíka 
vyňaté. Na uvedené reagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a vysvetlil uvedený postup v zmysle 
podmienok výzvy č. 2021/004. 

 
V rámci odprezentovania a následného schválenia jednotlivých žiadostí v rámci samosprávnych krajov sa členovia 
SR FNPŠ vyjadrili k prípadnému konfliktu záujmov. V rámci prvej časti zoznamu úspešných žiadateľov 
predloženom odbornou komisiou „Športová infraštruktúra“ na zasadnutí nebol evidovaný žiadny konflikt záujmov 
zo strany členov SR FNPŠ.  
 
V rámci Bratislavského samosprávneho kraja sa členovia SR FNPŠ pristavili pri žiadosti č. 42 (Tenisový klub 
Lokomotíva Bratislava), kde bola indikovaná problematika so splnením podmienky uvedenej v bode 10.2 písm. a) 
výzvy č. 2021/004. Žiadateľ musí byť vlastníkom športovej infraštruktúry vrátane nehnuteľností, na ktorých sa má 
športová infraštruktúra vybudovať, alebo na ktorých je športová infraštruktúra umiestnená alebo musí mať k týmto 
nehnuteľnostiam iný právny vzťah, na základe ktorého je oprávnený nehnuteľnosti užívať a realizovať projekt (napr. 
dlhodobý nájom, výpožička). Následne predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol, že ide o projekt 
rekonštrukcie tenisových kurtov nachádzajúcich sa priamo pod hlavnou železničnou stanicou v Bratislave. Ide 
o územie, ktoré je reálne určené na výstavbu novej hlavnej železničnej stanice. Predmetná vec bola identifikovaná 
priamo na zasadnutí odbornej komisie „Športová infraštruktúra“. Na základe uvedeného navrhol nerozhodnúť ešte 
o tejto žiadosti a vyžiadať si dodatočné podklady k tejto žiadosti od žiadateľa vzhľadom na prednesené skutočnosti. 
Na uvedené zareagoval podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky, ktorý uviedol, že ak bola vypísaná výzva 
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č. 2021/004, kde boli stanovené podmienky a žiadateľ splnil podmienky výzvy a získal dostatočný počet bodov, 
mal by byť podporený bez ohľadu na skutočnosť, či na danom území existuje plán úpravy tejto lokality, ktorý je 
predmetom diskusií už 6-7 rokov. Zároveň dodal, že úprava tejto lokality nemusí byť uskutočnená ani horizonte 
najbližších 10 rokov. Na uvedené rovnako reagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan spolu s členom SR 
FNPŠ p. Gáborom Asványim a tajomníkom odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ a poskytli vysvetlenie 
potreby dožiadania ďalšej dokumentácie.  
 
Následne prebehla diskusia aj k téme posudzovania štátnej pomoci v prípade jednotlivých žiadostí, ktoré boli 
postúpené na hodnotenie odbornej komisie „Športová infraštruktúra“. Na uvedené reagovali zástupcovia odbornej 
komisie „Športová infraštruktúra“, a to predseda odbornej komisie p. Gábor Asványi a tajomník p. Radoslav Jenčuš 
a deklarovali, že v danom prípade posudzuje podmienky štátnej pomoci v rámci jednotlivých odporúčaných žiadostí 
na schválenie v rámci výzvy č. 2021/004 odborná komisia „Športová infraštruktúra“ v spolupráci s jej tajomníkom. 
 
Na záver členovia SR FNPŠ diskutovali o navýšení alokácie na výzvu č. 2021/004 a varianty jej navýšenia 
vzhľadom na povinnosť dodržania regionálneho a celoslovenského princípu poskytnutia príspevku na projekt 
podpory športu. 
 
Následne ešte člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška pripomenul, že v rámci tohto bodu programu ostala nedoriešená 
téma čestného vyhlásenia k prípadnému konfliktu záujmov a zároveň poskytnutie informácie k stavu prípravy 
návrhu zmluvy o príspevku na projekt podpory športu. Na uvedené reagovala generálna riaditeľka kancelárie Fondu 
na podporu športu p. Renata Munková a uviedla, že návrh zmluvy sa pripravuje, avšak ešte vzhľadom na zmenu 
kritérií predložených v rámci výzvy č. 2021/004 oproti predošlej infraštruktúrnej výzve bolo potrebné niektoré 
ustanovenia návrhu zmluvy upraviť, resp. doplniť, a preto ešte nebolo predložené jej finálne znenie na schválenie 
na zasadnutí.  
 
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. 7/4/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od generálnej riaditeľky kancelárie 
Fondu na podporu športu o ukončení formálnej kontroly doručených žiadostí ku dňu konania zasadnutia 
v zmysle bodu 15.1.1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu odbornej komisie „Športová 
infraštruktúra“ o stave a priebehu hodnotenia postúpených žiadostí v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry“ č. 2021/004 a schvaľuje poskytnúť príspevok na projekt podpory športu podľa § 15 ods. 3 
písm. a) zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov žiadostiam 
v zmysle predloženého zoznamu úspešných žiadateľov - 1. časť. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
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8. RÔZNE 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a krátko informoval členov SR FNPŠ o najbližších 
úlohách Fondu na podporu športu. 
 
Následne o slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Ľudovít Jurinyi a informoval členov SR FNPŠ, že ku dňu 30.04.2022 
sa plánuje vzdať členstva v SR FNPŠ v zmysle § 6 ods. 3 zákona o fonde, pričom svoj úmysel aj odôvodnil. 
Následne uviedol, že meno jeho nástupcu mu ešte nie je známe, nakoľko sa budú konať nové voľby SZĽH 
začiatkom mája 2022. Návrh nového člena SR FNPŠ bude schvaľovaný až na najbližšom zasadnutí 
novozvoleného výkonného výboru SZĽH. Na uvedenú skutočnosť zareagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav 
Križan a v mene všetkých členov SR FNPŠ poďakoval za doterajšiu spoluprácu a uviedol, že rešpektuje jeho 
rozhodnutie, avšak ľudsky ho táto skutočnosť veľmi mrzí. Napriek uvedenému požiadal člena SR FNPŠ p. Ľudovíta 
Jurinyiho, či by nebolo možné ešte jeho formálne ukončenie členstva v SR FNPŠ posunúť, a to vzhľadom 
na rozhodovanie o druhej časti odporúčaných žiadostí v rámci výzvy č. 2021/004, ktoré budú predkladané 
na rozhodnutie na najbližšom zasadnutí SR FNPŠ plánovanom v máji 2022. 
 
Na záver sa členovia SR FNPŠ po vzájomnej diskusii sa členovia SR FNPŠ zhodli na termíne najbližšieho 
zasadnutia SR FNPŠ, ktoré sa uskutoční dňa 02-03. mája 2022. 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 8/4/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie diskusné príspevky členov SR FNPŠ. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 

Na záver zasadnutia sa predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan poďakoval prítomným členom SR FNPŠ 

a prísediacim za konštruktívny a bezproblémový priebeh zasadnutia SR FNPŠ, a zaželal všetkým 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 22. apríla 2022:  

 

Uznesenie č. 1/4/2022 SR FNPŠ: 

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

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 2/4/2022 SR FNPŠ: 

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

na podporu športu od posledného zasadnutia. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 3/4/2022 SR FNPŠ: 

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

stave pripravenosti jednotlivých projektov v zmysle databázy Športovej infraštruktúry národného významu 

vypracovaného pracovnou skupinou. 

T: ihneď 

Z: Ladislav Križan, Gábor Asványi 

 
Uznesenie č. 4/4/2022 SR FNPŠ: 

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

na podporu športu o aktuálnom stave a priebehu konkrétnych projektov 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 obce Domaniža (žiadosť č. 178) a obce Čierne 

(žiadosť č. 187) 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 schvaľuje nenavýšiť príspevok na projekt podpory športu. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 5/4/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje dodatok č. 1 k schéme minimálnej pomoci na podporu 

podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - DM 4/2022. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje alokáciu finančných prostriedkov na výzvu na predkladanie 

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

vo výške 8 mil. EUR. 
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3. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

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

T: ihneď  

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 6/4/2022 SR FNPŠ: 

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

Nitra - história, stav a perspektívy predstavené primátorom mesta Nitra a jeho tímom. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 7/4/2022 SR FNPŠ: 

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

na podporu športu o ukončení formálnej kontroly doručených žiadostí ku dňu konania zasadnutia v zmysle bodu 

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

modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ 

o stave a priebehu hodnotenia postúpených žiadostí v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 a 

schvaľuje poskytnúť príspevok na projekt podpory športu podľa § 15 ods. 3 písm. a) zákona č. 310/2019 Z. z. 

o Fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov žiadostiam v zmysle predloženého zoznamu úspešných 

žiadateľov - 1. časť. 

T: ihneď 

Z: SR FNPŠ, Renata Munková 

 
Uznesenie č. 8/4/2022 SR FNPŠ: 

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

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 



Zoznam schválených žiadostí-prvá časť 
Výzva č. 2021/004 "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry" 

č. Názov predkladateľa Žiadosť Kraj Oprávnené výdavky Požadovaná suma KÓD Poznámka 

101 SLOBYTERM, spol. s r.o. Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni PO 3 184 879,20 € 953 000,00 € REG  

160 BR ACADEMY, s. r. o. 
Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba zázemia športového 

areálu, Žilina - Brodno 
ZA 993 190,00 € 490 933,00 € REG  

1 Obec Stráne pod Tatrami 
Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci 

Stráne pod Tatrami 
PO 1 190 090,00 € 350 000,00 € REG  

59 Mesto Turzovka Viacúčelová športová hala v meste Turzovka ZA 4 221 636,31 € 1 250 000,00 € REG  

10 Mesto Trnava ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične TT 2 104 500,69 € 1 250 000,00 € REG  

130 Mesto Trenčín Modernizácia Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne TN 2 278 786,80 € 1 138 786,80 € REG 
Športová infraštruktúra 

národného významu 

37 
Slovenská technická univerzita v 

Bratislave 

REKONŠTRUKCIA BAZÉNOVEJ HALY, TECHNICKÝCH 
PRIESTOROV A PRÍSLUŠENSTVA v areáli 
Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej 

univerzity so sídlom v Trnave 

TT 2 620 773,79 € 1 250 000,00 € SVK  

90 Mesto Topoľčany 
Zimný štadión – rekonštrukcia strojovne chladenia a ľadovej 

plochy 
NR 993 420,60 € 596 052,36 € REG  

115 Mesto Banská Bystrica MMŠ - Radvaň, Banská Bystrica BB 2 906 954,44 € 906 900,00 € REG  

13 Tenisový klub Slávia STU Bratislava MODERNIZÁCIA TENISOVÝCH NAFUKOVACÍCH HÁL BA 308 000,00 € 150 000,00 € REG  

16 Obec Borský Mikuláš Výstavba športového areálu v obci Borský Mikuláš TT 241 466,00 € 120 733,00 € SVK  

70 CZT Ružomberok, s. r. o. „Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku“ ZA 2 065 089,00 € 1 239 053,00 € SVK  

170 W1 s.r.o. Tréningová hokejová hala – stavebné a technologické úpravy NR 548 787,30 € 274 393,65 € REG  

8 Mesto Poprad REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE ZŠ KOMENSKÉHO PO 1 818 087,88 € 1 059 358,79 € SVK  

24 Mesto Košice Športová hala Angels aréna – rekonštrukcia a modernizácia KE 2 637 600,00 € 1 250 000,00 € REG 
Športová infraštruktúra 

národného významu 

119 Partizán Bardejov BŠK a.s. Revitalizácia a rozšírenie futbalového ihriska PO 231 174,08 € 127 145,74 € SVK  

163 
Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre 

Rekonštrukcia bazéna Centra univerzitného športu SPU v 

Nitre 
NR 1 252 237,00 € 751 343,00 € REG  

141 
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad 

Hronom, spol. s r.o. 

Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne Žiar nad 

Hronom 
BB 858 169,73 € 514 901,84 € REG  

149 Trenčiansky samosprávny kraj 
Rekonštrukcia veľkej telocvične - Gymnázium Považská 

Bystrica 
TN 1 092 273,40 € 655 364,00 € REG  

 SPOLU    14 327 965,18 €   
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Križan Ladislav 
 

 

Rybánsky Jaroslav  

Jurinyi Ľudovít  

Asványi Gábor  

Krnáč Jozef  

Pitek Lukáš  

Dráb Miroslav  

Šaradín Dušan  

Greguška Ivan  

Tréger Branislav  

Varmus Michal  
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Zasadnutie Správnej rady Fondu na podporu športu dňa 22.04.2022  

Číslo Priezvisko a meno Podpis 

1. Fabian Michal  

2. Munková Renata  

3. Ondrejčáková Silvia  

4. Radoslav Jenčuš  

5. Vladimír Ballay  

6. Marek Hattas  

7. Daniel Balko  

8. Peter Dedík  
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