
 
Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-5/2022 

 
 

 

ZÁPISNICA 
z 32. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu 

 
 
 
 

Miesto konania: Átrium Hotela Set, Kalinčiakova 29/A, 831 03 Bratislava 
 
Dátum a čas konania: 13.05.2022, od 09:30 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: 
 

Michal Fabian, právnik FNPŠ 
Silvia Ondrejčáková, koordinátorka procesov a projektová manažérka 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 FNPŠ p. Michal Fabian a overením zápisnice koordinátorka 
procesov FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková.  
 
Na úvod predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan informoval prítomných členov SR FNPŠ a prísediacich, že 
podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky sa z dôvodu pracovných povinností pripojí k rokovaniu SR FNPŠ 
v priebehu zasadnutia. Následne predložil na zasadnutí návrh na zmenu poradia jednotlivých bodov navrhovaného 
programu, ktorý bol pred zasadnutím dňa 09.05.2022 zaslaný na vedomie všetkým členom SR FNPŠ v rámci 
pozvánky na zasadnutie a svoj návrh prítomným krátko 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 22.04.2022 vrátane 

a) vládny návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválený v NR SR 
dňa 05.05.2022 

b) športová infraštruktúra národného významu - aktualizácia informácií  
3. Podpora podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 

a) vzatie na vedomie dodatok k schéme minimálnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich 
športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 (DM – 4/2022) zverejnený 
v Obchodnom vestníku dňa 09.05.2022  

b) schvaľovanie zmien a doplnení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej 
podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001 v zmysle dodatku 
k schéme minimálnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru 
v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 (DM – 4/2022) zverejnenej v Obchodnom 
vestníku 88/2022 dňa 09.05.2022  

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

5. Schvaľovanie smernice o poskytovaní stravovania pre zamestnancov Fondu na podporu športu 
6. Rôzne 

 

Po diskusii členovia SR FNPŠ hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/5/2022 
 
Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje upravený návrh programu zasadnutia: 
 

1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov 
2. Schvaľovanie smernice o poskytovaní stravovania pre zamestnancov Fondu na podporu športu 
3. Informácie od predsedu SR FNPŠ od jej posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 22.04.2022 vrátane 

a) vládny návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválený 
v NR SR dňa 05.05.2022 

b) športová infraštruktúra národného významu - aktualizácia informácií  
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4. Podpora podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia 
COVID-19 

a) vzatie na vedomie dodatok k schéme minimálnej pomoci na podporu podnikov 
prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 
(DM – 4/2022) zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 09.05.2022  

b)  schvaľovanie zmien a doplnení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001 
v zmysle dodatku k schéme minimálnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich 
športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 (DM – 4/2022) 
zverejnenej v Obchodnom vestníku 88/2022 dňa 09.05.2022  

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

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

 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2. SCHVAĽOVANIE SMERNICE O POSKYTOVANÍ STRAVOVANIA PRE ZAMESTNANCOV FONDU 
NA PODPORU ŠPORTU 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol bod programu a následne odovzdal slovo právnikovi FNPŠ 
p. Michalovi Fabianovi, ktorý členov SR FNPŠ v krátkosti informoval o predloženom návrhu smernice 
o poskytovaní stravovania pre zamestnancov Fondu na podporu športu (ďalej len „smernica“) a priblížil dôvod jeho 
zaradenia do programu zasadnutia. Návrh smernice bol vypracovaný kanceláriou Fondu na podporu športu 
za účelom úpravy pravidiel poskytovania stravovacích poukážok alebo poskytovania finančného príspevku 
na stravovanie pre zamestnancov Fondu na podporu športu ako aj stanovenie výšky stravného v internom 
predpise Fondu na podporu športu. Na záver uviedol, že interná úprava poskytovania stravovacích poukážok alebo 
finančného príspevku na stravovanie zamestnancom Fondu na podporu športu sa riadi zákonom č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky o sumách stravného v platnom a účinnom znení a pravidlami pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu.  
 
Nakoľko neboli žiadne 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. 2/5/2022 
 

1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh smernice o poskytovaní stravovania 
pre zamestnancov Fondu na podporu športu.  
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 10 
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Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3. INFORMÁCIA OD PREDSEDU SR FNPŠ OD JEJ POSLEDNÉHO ZASADNUTIA SR FNPŠ DŇA 22.04.2022 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan v rámci tohto bodu programu informoval členov SR FNPŠ o skutočnostiach, 
ktoré sa udiali od posledného zasadnutia, pričom bod programu rozdelil na dve časti. V rámci prvej časti informoval 
členov SR FNPŠ o vládnom návrhu na zmenu a doplnenie zákona 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“) schválenom 
Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) dňa 05.05.2022. Účinnosť vládneho návrhu na zmenu 
a doplnenie zákona o fonde bola určená odo dňa 15.06.2022. Schválený vládny návrh na zmenu a doplnenie 
zákona o fonde obsahuje niekoľko kľúčových zmien. Zmeny sa týkajú predovšetkým úpravy účelu podpornej 
činnosti Fondu na podporu športu, zmeny zloženia dozornej rady Fondu na podporu športu, ustanovenie riaditeľa 
kancelárie Fondu na podporu športu do pozície orgánu Fondu na podporu športu, ktorý má zákonom upravené 
kompetencie. Ďalej významnou zmenou v podpornej činnosti Fondu na podporu športu je novovytvorené znenie 
ustanovení § 15a a § 15b zákona o fonde, ktorých hlavným cieľom je poskytovanie príspevku na projekt podpory 
výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu a príspevku na projekt 
podpory významných súťaží organizovaných na území Slovenskej republiky bez vyhlásenia výzvy zo strany Fondu 
na podporu športu.  
 
V druhej časti predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan informoval o aktuálnom stave športovej infraštruktúry 
národného významu a najmä podporených projektoch národného významu 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 to modernizácii Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne a 
rekonštrukcii a modernizácii športovej haly Angels aréna v Košiciach. Oba projekty boli schválené SR FNPŠ 
uznesením č. 7/4/2022 zo dňa 22. apríla 2022. V krátkosti ďalej informoval všetkých prítomných o stave a postupe 
projektu Národného streleckého centra v Trnave a Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania (projekt 
Zemník), pri ktorých opäť pripomenul závery vyplývajúce z posledného stretnutia dotknutých strán 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. Následne požiadal člena SR FNPŠ a predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ 
p. Gábora Asványiho, aby ho prípadne v tejto veci doplnil.  
 
Na základe toho si slovo vzal člen SR FNPŠ a predseda odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gábor 
Asványi a uviedol, že podstata už teda bola povedaná a iba krátko doplnil, že v rámci predloženého zoznamu 
rozpracovaných projektov spadajúcich do databázy športovej infraštruktúry národného významu by bolo vhodné 
sa intenzívnejšie individuálne predmetným projektom venovať na najbližších zasadnutiach SR FNPŠ. 
 
V priebehu rokovania o tomto bode programu sa pripojil k zasadnutiu podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav 
Rybánsky, čím sa zmenilo kvórum členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí. 
 
V rámci tohto bodu programu otvoril predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan aj tému konania najbližších dvoch 
zasadnutí SR FNPŠ, nakoľko sa blíži dovolenkové obdobie a tiež Letný európsky olympijsky festival mládeže EYOF 
2022, ktorý sa uskutoční koncom júla 2022 v Banskej Bystrici (ďalej len „EYOF 2022“). Členovia SR FNPŠ sa zhodli 
na termíne júnového zasadnutia, ktoré by sa malo predbežne uskutočniť dňa 10. júna 2022, a ktoré bude spojené 
s oficiálnym otvorením Plaveckého centra v Poprade. Predpokladané miesto konania júlového zasadnutia SR 
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FNPŠ bolo stanovené na mesto Banská Bystrica s možnosťou návštevy miestnych športovísk a medzinárodných 
športových hier mládeže EYOF 2022.  
 
Následne sa predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan opäť vrátil k téme športovej infraštruktúry národného významu 
a členom SR FNPŠ predniesol ďalšie doručené dopyty alebo konkrétne žiadosti o príspevok na projekt podpory 
športu na rekonštrukciu, modernizáciu alebo výstavbu športovej infraštruktúry národného významu, ktoré boli 
doručené od rôznych športových subjektov.  
 
K téme športovej infraštruktúry národného významu sa vyjadril aj člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a uviedol, že by 
bolo vhodné si na najbližších zasadnutiach SR FNPŠ vytýčiť základný rámec smerovania podpornej činnosti v tejto 
oblasti a rovnako tak kritéria, ktoré by mali spĺňať potenciálni žiadatelia o príspevok na projekt podpory športu 
v programe športovej infraštruktúry národného významu, keďže novelou zákona o fonde sa bude agenda športovej 
infraštruktúry národného významu poskytovať bez výzvy.  
 
O slovo požiadal aj člen SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a uviedol, či Fond na podporu športu už disponuje aspoň nejakým 
základnými kritériami športovej infraštruktúre národného významu, ktoré by bolo možné postúpiť potenciálnym 
žiadateľom, nakoľko na Slovenský futbalový zväz prišiel dopyt zo strany futbalového klubu FC Petržalka, ktorý 
v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom by rád vyvolal proces vybudovania novej športovej 
infraštruktúry národného významu. Na uvedené zareagoval člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a uviedol, že návrh 
kritérií sa bude formovať v koordinácii a na úrovni príslušný národný športový zväz, MŠVVŠ SR a Fond na podporu 
športu, ktoré sa uskutočňujú raz za kalendárny štvrťrok. 
 
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. 3/5/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od predsedu SR FNPŠ o činnosti 
Fondu na podporu športu od posledného zasadnutia vrátane aktualizovaných informácií k projektom 
športovej infraštruktúry národného významu. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie schválený vládny návrh na zmenu a doplnenie 
zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v NR SR dňa 05.05.2022. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
4. PODPORA PODNIKOV PREVÁDZKUJÚCICH ŠPORTOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU V SÚVISLOSTI 
S VYPUKNUTÍM OCHORENIA COVID-19 A) VZATIE NA VEDOMIE DODATOK K SCHÉME MINIMÁLNEJ 
POMOCI NA PODPORU PODNIKOV PREVÁDZKUJÚCICH ŠPORTOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU V SÚVISLOSTI 
S VYPUKNUTÍM OCHORENIA COVID-19 (DM – 4/2022) ZVEREJNENÝ V OBCHODNOM VESTNÍKU DŇA 



 6 

09.05.2022 B) SCHVAĽOVANIE ZMIEN A DOPLNENÍ VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ 
O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY PRE PODNIKY PREVÁDZKUJÚCE ŠPORTOVÚ 
INFRAŠTRUKTÚRU Č. 2022/001 V ZMYSLE DODATKU K SCHÉME MINIMÁLNEJ POMOCI NA PODPORU 
PODNIKOV PREVÁDZKUJÚCICH ŠPORTOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU V SÚVISLOSTI S VYPUKNUTÍM 
OCHORENIA COVID-19 (DM – 4/2022) ZVEREJNENEJ V OBCHODNOM VESTNÍKU 88/2022 DŇA 09.05.2022 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a prítomných členov SR FNPŠ informoval 
o vypracovaní dodatku k schéme minimálnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru 
v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 (DM – 4/2022) (ďalej len „schéma minimálnej pomoci“), ktorý bol 
vypracovaný kanceláriou Fondu na podporu športu a následne zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 09.05.2022. 
Zmeny a doplnenia schémy minimálnej pomoci predloženej Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky (ďalej 
len „PMÚ“) sa dotýkali predovšetkým posunutia termínu na uzavretie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001 (ďalej len „výzva 
č. 2022/001“), a to z 31.05.2022 až do 15.06.2022. Rozšíril sa tiež okruh oprávnených žiadateľov v rámci výzvy 
č. 2022/001 o občianske združenia založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 
neskorších predpisov a upravili sa niektoré podmienky poskytnutia mimoriadnej podpory a spôsob ich 
preukazovania. Ďalej krátko informoval o aktuálnom stave čerpania a použitia účelovo určených finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých Fondu na podporu športu na zmiernenie následkov v súvislosti 
s vypuknutím ochorenia COVID-19 vo výške 6,5 mil. EUR. 
 
V priebehu rokovania o tomto bode programu sa pripojil k zasadnutiu SR FNPŠ generálny riaditeľ sekcie 
športu MŠVVŠ SR a člen DR FNPŠ p. Peter Dedík. 
 
Následne predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan požiadal generálneho riaditeľa sekcie športu MŠVVŠ SR a člena 
DR FNPŠ p. Petra Dedíka, ktorý absolvoval rokovanie so zástupcami Ministerstva financií Slovenskej republiky 
(ďalej len „ministerstvo financií“) k téme predĺženia termínu použitia mimoriadnej podpory určenej na zmiernenie 
následkov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19, aby poskytol členom SR FNPŠ informácie o výsledku 
rokovania.  
 
Slovo si vzal generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR a člen DR FNPŠ p. Peter Dedík a uviedol, že stále je 
tento stav otvorený a bude sa o tom ešte ďalej rokovať. Ministerstvo financií opätovne potvrdilo, že finančné 
prostriedky boli zaslané na základe zákona o fonde, a teda ich považuje za použité dňom poskytnutia Fondu 
na podporu športu a nepripúšťa, aby sa tieto finančné prostriedky mali nejako vracať, avšak ak sa nepoužijú 
do stanoveného termínu musia sa vrátiť späť do štátneho rozpočtu. Možnosť opätovného vrátenia finančných 
prostriedkov Fondu na podporu športu a ich použitie na predmetný účel v prípade vrátenia sa už nepredpokladá. 
Ministerstvo financií celú situáciu vníma tak, že vzájomné veci sa majú riešiť medzi MŠVVŠ SR a Fondom 
na podporu športu. Ďalej uviedol, že sa o tom bude ešte rokovať a predniesol aj dve možnosti riešenia, kde jednou 
z nich je stále aj úprava termínu čerpania finančných prostriedkov formou dodatku k zmluve. Na uvedené 
zareagoval člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a požiadal o informáciu, aký to by malo prípadne dopad na zamýšľané 
navýšenie alokácie v rámci výzvy č. 2021/004. Na uvedené krátko reagoval generálny riaditeľ sekcie športu 
MŠVVŠ SR a člen DR FNPŠ p. Peter Dedík. 
 
Následne o slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger, ktorý prítomným priblížil procesný postup, ktorý 
môže nastať v prípade vrátenia finančných prostriedkov späť do štátneho rozpočtu.  
 
Ďalej sa členovia SR FNPŠ venovali predloženému návrhu na schvaľovanie zmien a doplnení výzvy č. 2022/001 
v zmysle dodatku k schéme minimálnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru 
v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 (DM – 4/2022) zverejnenej v Obchodnom vestníku 88/2022 
dňa 09.05.2022. V rámci návrhu výzvy č. 2022/001 bol na základe vzájomnej diskusie členov SR FNPŠ 
jednomyseľne podporený návrh alokovať na výzvu č. 2022/001 finančné prostriedky vo výške 8 mil. EUR.  
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška a predložil technickú pripomienku k predloženému návrhu výzvy 
č. 2022/001, ktorá sa dotýkala problematiky evidencie niektorých subjektov do Informačného systému športu. 
Prevádzkovatelia, ktorí sú fyzickými osobami podnikateľmi (SZČO), mali problém sa zapísať do Informačného 
systému športu. Predložil tak návrh, či bude relevantné v zmysle zákona o fonde, ak sa z uvedeného dôvodu 
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podmienka zápisu do Informačného systému športu z predkladaného návrhu výzvy č.2022/001 vypustí. Po diskusii 
členov SR FNPŠ bol návrh na vypustenie povinnosti zápisu v Informačnom systéme športu pre žiadateľa 
podporený a zapracovaný do návrhu ako pripomienka vznesená 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. 4/5/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie kladné stanovisko Protimonopolného úradu 
Slovenskej republiky k návrhu dodatku č. 1 k schéme minimálnej pomoci na podporu podnikov 
prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - DM 4/2022 
a informáciu o zverejnení schémy minimálnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú 
infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - DM 4/2022 v znení dodatku č. 1 
v Obchodnom vestníku č. G000024 dňa 09.05.2022.  
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu po diskusii schvaľuje predĺženie termínu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru 
č. 2022/001 z pôvodného termínu ukončenia dňa 31.05.2022 o ďalších 15 kalendárnych dní až 
do 15.06.2022.  
 
3. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie výzvy na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru 
č. 2022/001 s pripomienkou vznesenou na zasadnutí. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
5. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU V RÁMCI PROGRAMU 
„VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY“ Č. 2021/004 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan krátko uviedol bod programu a následne odovzdal slovo predsedovi 
odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ a členovi SR FNPŠ p. Gáborovi Asványimu, ktorý ostatným členom SR 
FNPŠ najskôr priblížil, čo sa udialo od posledného zasadnutia SR FNPŠ k bodu programu týkajúcej sa výzvy 
č. 2021/004. Hlavnou témou posledného zasadnutia SR FNPŠ bol návrh navýšenia alokácie na výzvu č. 2021/004, 
a preto sa odborná komisia „Športová infraštruktúra“ venovala na svojich zasadnutiach aj tejto téme a variante 
pri hodnotení predložených projektov. Vzhľadom na uvedené všetky nezrovnalosti v niektorých žiadostiach 
opätovne preverovala a vyhodnocovala splnenie podmienok v zmysle výzvy č. 2021/004. Výsledky z odborného 
hodnotenia boli po detailnej kontrole delt v rámci jednotlivých hodnotení zo strany hodnotiteľov predložené členom 
SR FNPŠ na rozhodnutie v rámci podkladov k zasadnutiu. Posledného zasadnutia odbornej komisie „Športová 
infraštruktúra“ sa zúčastnil aj predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan, kde odborná komisia zosumarizovala finálny 
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návrh odporúčaných žiadostí na rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí príspevku na projekt podpory športu 
v rámci výzvy č. 2021/004, pričom niektoré žiadosti ostali otvorené a budú predmetom diskusie na tomto zasadnutí.  

Následne predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan odovzdal slovo právnikovi kancelárie Fondu na podporu športu 
p. Michalovi Fabianovi, ktorý ako poverený zástupca kancelárie Fondu na podporu športu v krátkosti informoval a 
zrekapituloval členom SR FNPŠ stav ukončenia formálnej kontroly v rámci výzvy č. 2021/004, ktorý bol členom SR 
FNPŠ predložený už na 31. zasadnutí dňa 22.04.2022 v Nitre. V zmysle predloženého materiálu bolo celkovo 
doručených 179 žiadostí, z toho odbornej komisii „Športová infraštruktúra“ bolo postúpených 158 žiadostí. 
Hodnotitelia odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ identifikovali pri odbornom hodnotení prípady, ktoré mali 
byť podľa ich názoru vyradené ešte v rámci formálnej kontroly. Kancelária Fondu na podporu športu sa týmito 
podnetmi zaoberala a nadväzne na uvedené konštatovala, že v rámci formálnej kontroly bolo celkovo vyradených 
25 žiadateľov z ďalšieho procesu, a to:  

1. žiadosť č. 12 (Mesto Skalica) - subjekt predložil potvrdenie z inšpektorátu práce staršie ako 3 mesiace, 
t. j. po termíne stanovenom výzvou (nesplnenie podmienky v zmysle čl. 13 ods. 3 písm. l) iv. výzvy), 

2. žiadosť č. 25 (Obec Hlinné) – nesplnenie podmienky právoplatnosti stavebného povolenia v zmysle 
čl. 10.2 písm. j) výzvy, 

3. žiadosť č. 27 (Obec Kokava nad Rimavicou) - subjekt nebol zapísaný v ISŠ. (nesplnenie podmienky 
oprávnenosti žiadateľa v zmysle bodu čl. 5 výzvy), 

4. žiadosť č. 43 (Unipláž) - v čase podania žiadosti nebol začatý proces VO/VOS v zmysle čl. 10.2 písm. 
b) a c) výzvy, 

5. žiadosť č. 63 (Mesto Michalovce) -  subjekt nesplnil lehotu na doplnenie žiadosti v zmysle čl. 15.1.1 ods. 
4, 

6. žiadosť č. 78 (Mesto Galanta) - subjekt nesplnil lehotu na doplnenie žiadosti v zmysle čl. 15.1.1 ods. 4, 
7. žiadosť č. 81 (Obec Lokca) – subjekt nesplnil podmienku minimálnej hodnoty projektu v zmysle čl. 8 ods. 

3 výzvy, 
8. žiadosť č. 82 (Prešovský samosprávny kraj) - nesplnenie podmienky právoplatnosti stavebného 

povolenia v zmysle čl. 10.2 písm. j) výzvy, 
9. žiadosť č. 83 (Mesto Žiar nad Hronom) - subjekt nebol zapísaný v ISŠ (nesplnenie podmienky 

oprávnenosti žiadateľa v zmysle čl. 5 výzvy),  
10. žiadosť č. 102 (Obec Zemné) - subjekt nebol zapísaný v ISŠ (nesplnenie podmienky oprávnenosti 

žiadateľa v zmysle čl. 5 výzvy), 
11. žiadosť č. 105 (Obec Podlužany) - subjekt nebol zapísaný v ISŠ (nesplnenie podmienky oprávnenosti 

žiadateľa v zmysle čl. 5 výzvy) a taktiež nesplnenie podmienky minimálnej hodnoty projektu v zmysle čl. 8 
ods.  3 výzvy, 

12. žiadosť č. 107 – Obec Pusté Čemerné - subjekt nedisponuje platným uznesením v zmysle čl. 7 výzvy 
13. žiadosť č. 110 (Obec Šoporňa) - nesplnenie podmienky právoplatnosti stavebného povolenia v zmysle 

čl. 10.2 písm. j) výzvy, 
14. žiadosť č. 118 (Mesto Humenné) - subjekt predložil potvrdenie z inšpektorátu práce staršie ako 3 

mesiace, t. j. po termíne stanovenom výzvou (nesplnenie podmienky v zmysle čl. 13 ods. 3 písm. l) iv. 
výzvy) 

15. žiadosť č. 125 (Obec Oravská Lesná) - subjekt nedisponoval platným uznesením v zmysle čl. 7 výzvy, 
16. žiadosť č. 131 (Mesto Dubnica nad Váhom) - subjekt nedisponoval platným uznesením v zmysle čl. 7 

výzvy, 
17. žiadosť č. 132 (Obec Čierny Brod) - subjekt nesplnil lehotu na zápis do ISŠ (nesplnenie podmienky 

oprávnenosti žiadateľa v zmysle čl. 5 výzvy), 
18. žiadosť č. 150 (Obec Jasenov) - subjekt nebol zapísaný v ISŠ (nesplnenie podmienky oprávnenosti 

žiadateľa v zmysle čl. 5 výzvy), 
19. 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, 
20. žiadosť č. 167 (HK '95 Považská Bystrica) - žiadosť doručená poštou po lehote, čím nebola splnená 

podmienka riadneho zaslania žiadosti, 
21. žiadosť č. 168 (CopyLeaders Prievidza) – subjekt nesplnil lehotu na doplnenie žiadosti v zmysle 

čl. 15.1.1 ods. 4, 



 9 

22. žiadosť č. 173 (Lyžiarsky klub SKI Jezersko) - subjekt predložil potvrdenie z inšpektorátu práce staršie 
ako 3 mesiace, t. j. po termíne stanovenom výzvou (nesplnenie podmienky v zmysle čl. 13 ods. 3 písm. l) 
iv. výzvy) 

23. žiadosť č. 175 (Obec Podzámčok) – subjekt nie je zapísaný v ISŠ (nesplnenie podmienky oprávnenosti 
žiadateľa v zmysle čl. 5 výzvy), 

24. žiadosť č. 176 (Obec Spišské Tomášovce) – subjekt nie je zapísaný v ISŠ (nesplnenie podmienky 
oprávnenosti žiadateľa v zmysle čl. 5 výzvy), 

25. žiadosť č. 177 (ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.) – v čase podania žiadosti nebol začatý proces VO/VOS 
v zmysle čl. 10.2 písm. b) a c) výzvy. 

Následne uviedol, že nadväzne na informáciu o ukončení formálnej kontroly v rámci výzvy č. 2021/004, ktorá bola 
už predložená, boli po opätovnom preverení dodatočne identifikované ďalšie žiadosti, ktoré nespĺňali podmienky 
v rámci formálnej kontroly, a to buď na základe upozornenia odbornej komisie alebo vlastných zistení kancelárie 
Fondu na podporu športu. V rámci formálnej kontroly tak boli dodatočne vyradené ďalšie 3 žiadosti, t. j. celkovo 
bolo v rámci formálnej kontroly vyradených 28 žiadateľov.  

Ide o nasledovné dodatočne identifikované žiadostí na vyradenie v rámci formálnej kontroly: 

1. žiadosť č. 56 (mesto Pezinok) - podmienka právoplatnosti stavebného povolenia nebola v zmysle 
čl. 10.2 písm. j) výzvy splnená, 

2. žiadosť č. 93 (Žilinská univerzita v Žiline) - nesplnenie podmienky oprávnenosti žiadateľa v zmysle čl. 6 
písm. b) výzvy (konflikt záujmov), 

3. žiadosť č. 172 (mesto Prešov) - subjekt nedisponuje platným uznesením v zmysle čl. 7 výzvy. 

Na záver uviedol, že všetci žiadatelia, ktorých žiadosti boli vyradené v rámci formálnej kontroly, budú kanceláriou 
Fondu na podporu športu o tejto skutočnosti informovaní v zmysle čl. 15.1.1 výzvy. 

Následne predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan odovzdal slovo tajomníkovi odbornej komisie „Športová 
infraštruktúra“ p. Radoslavovi Jenčušovi, ktorý členov SR FNPŠ informoval o stave ukončeného odborného 
hodnotenia postúpených žiadostí v rámci výzvy č. 2021/004. Odborná komisia „Športová infraštruktúra“ v procese 
hodnotenia žiadostí postúpených po formálnej kontrole v rámci výzvy 2021/004 absolvovala celkovo 8 pracovných 
rokovaní v priebehu mesiacov február až máj 2022. Prvé zasadnutia boli zamerané na oboznámenie sa 
s aktuálnymi inovovanými zásadami a kritériami hodnotenia žiadostí v rámci výzvy č. 2021/004. Ďalšie zasadnutia 
odbornej komisie boli zamerané najmä na konzultácie k hodnoteniu jednotlivých žiadostí a riešenie sporných 
prípadov či nejasných situácií. Kancelária Fondu na podporu športu zasielala žiadosti na hodnotenie hodnotiteľom 
priebežne, podľa stavu spracovania formálnej kontroly žiadostí. Celkovo bolo odbornej komisii „Športová 
infraštruktúra“ predložených na hodnotenie celkovo 159 žiadostí. Podľa aktuálnych zásad a kritérií hodnotenia 
v rámci výzvy č. 2021/004, s ktorými sa mali žiadatelia možnosť oboznámiť s dostatočným časovým predstihom 
pred samotným termínom na podávanie žiadostí, boli žiadosti prideľované hodnotiteľom náhodne prostredníctvom 
elektronického registračného systému fnps.egrant v zmysle schválených zásad a kritérií hodnotenia, a to 
nasledovne: 

a) požadovaný príspevok menej ako 500-tisíc EUR - 3 hodnotitelia, 
b) požadovaný príspevok od 500-tisíc EUR do menej ako 1 mil. EUR - 4 hodnotitelia, 
c) požadovaný príspevok 1 mil. EUR a viac - 5 hodnotitelia. 

Z hľadiska zabezpečenia kvality práce hodnotiteľov boli pravidelne vyhodnocované zásadné rozdiely v hodnotení 
medzi jednotlivými hodnotiteľmi (delty) tak, aby bola zabezpečená transparentná metodika hodnotenia žiadostí. 
Členovia odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ tak celkovo vykonali spolu 521 jednotlivých hodnotení. 
Hodnotitelia pri niektorých projektoch identifikovali možné formálne nedostatky, ktoré boli následne konzultované 
priamo s kanceláriou Fondu na podporu športu. Po vyhodnotení došlo k dodatočnému vyradeniu z odborného 
hodnotenia pre formálne nedostatky postúpených žiadostí v prípade ôsmich žiadostí. V priebehu hodnotenia bola 
odborná komisia „Športová infraštruktúra“ oboznámená s možnosťou navýšenia alokácie výzvy č. 2021/004 
o ďalších celkovo cca 12 mil. EUR, čo by predstavovalo celkovú maximálnu sumu alokovanú na výzvu č. 2021/004 
vo výške 32 mil. EUR. Na základe uvedenej informácie a hodnotenia žiadostí odborná komisia „Športová 
infraštruktúra“ odporučila SR FNPŠ na schválenie 89 žiadostí v celkovom finančnom objeme vo výške 
31.346.336,92 EUR. Časť žiadostí je odporúčaná so zohľadnením na regionálny princíp, ktorý v tejto výzve 
predpokladá, že minimálne 6,25% (t. j. 2 mil. EUR) alokovaných finančných prostriedkov má byť pridelených 
(pri dostatku žiadostí) do jednotlivých samosprávnych krajov. Odporučené na základe regionálneho princípu boli 



 10 

žiadosti, ktoré v danom regióne dostali najvyšší počet bodov, a to podľa poradia až do dosiahnutia minimálneho 
finančného objemu pre región – teda do výšky 2 mil. EUR. Ak existovalo viac projektov s rovnakým bodovým 
hodnotením, pričom niektoré z matematického hľadiska ešte mali byť podporené v rámci regionálneho princípu a 
iné nie, tak v rámci regionálneho princípu boli odporúčané na podporu všetky projekty s rovnakým bodovým 
ohodnotením. Celkovo na základe regionálneho princípu odborná komisia „Športová infraštruktúra“ odporučila 
podporiť 34 projektov v celkovom finančnom objeme 18.890.212,44 EUR. 

 

Členovia SR FNPŠ si postupne prechádzali všetky žiadosti v rámci výzvy č. 2021/004 odporúčané odbornou 
komisiou „Športová infraštruktúra“, pričom postupovali po jednotlivých samosprávnych krajoch, aby dodržali 
podmienku regionálneho princípu v zmysle výzvy č. 2021/004, pričom začali od východu smerom na západ 
a pred každým návrhom na rozhodnutie o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu sa členovia SR FNPŠ 
vyjadrovali k potenciálnemu konfliktu záujmov a následne odsúhlasovali podporu pre jednotlivé postúpené žiadosti.  

Žiadosti odporúčané na rozhodnutie SR FNPŠ podľa článku 15 ods. 3 písm. a) zákona o fonde v rámci Košického 
samosprávneho kraja: 

 

V rámci uvedeného zoznamu nebol identifikovaný ani prednesený potenciálny konflikt záujmov. V prípade žiadosti 
č. 24 (mesto Košice) bola športová infraštruktúra športová hala Angels aréna predložená v rámci projektu označená 
SR FNPŠ ako športová infraštruktúra národného významu. Členovia SR FNPŠ následne hlasovali o návrhu 
na poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci predložených žiadostí na území Košického 
samosprávneho kraja v zmysle regionálneho a celoslovenského princípu podľa výzvy č. 2021/004:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 

V prípade žiadostí predložených na rozhodnutie SR FNPŠ podľa článku 15 ods. 3 písm. a) zákona o fonde v rámci 
Prešovského samosprávneho kraja išlo o nasledovné žiadosti: 

 

V rámci uvedeného zoznamu nebol identifikovaný ani prednesený potenciálny konflikt záujmov. Členovia SR FNPŠ 
následne hlasovali o návrhu na poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci predložených žiadostí 
na území Prešovského samosprávneho kraja v zmysle regionálneho a celoslovenského princípu podľa výzvy 
č. 2021/004:  
 
Prítomní: 11 
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Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 

V prípade žiadostí predložených na rozhodnutie SR FNPŠ podľa článku 15 ods. 3 písm. a) zákona o fonde v rámci 
Banskobystrického samosprávneho kraja išlo o nasledovné žiadosti: 

 

V rámci uvedeného zoznamu nebol identifikovaný ani prednesený potenciálny konflikt záujmov. Členovia SR FNPŠ 
následne hlasovali o návrhu na poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci predložených žiadostí 
na území Banskobystrického samosprávneho kraja v zmysle regionálneho a celoslovenského princípu podľa výzvy 
č. 2021/004: 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 

V prípade žiadostí predložených na rozhodnutie SR FNPŠ podľa článku 15 ods. 3 písm. a) zákona o fonde v rámci 
Žilinského samosprávneho kraja išlo o nasledovné žiadosti: 

 

V rámci uvedeného zoznamu bol predložený potenciálny konflikt záujmov, a to v prípade člena SR FNPŠ 
p. Branislava Trégera, ktorý sa zdržal hlasovania v prípade žiadosti č. 161 (CANIS Club Liptov) z dôvodu 
potenciálneho konfliktu záujmov. Členovia SR FNPŠ následne hlasovali o návrhu na poskytnutie príspevku 
na projekt podpory športu v rámci predložených žiadostí na území Žilinského samosprávneho kraja v zmysle 
regionálneho a celoslovenského princípu podľa výzvy č. 2021/004:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
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Zdržali sa hlasovania: 1 (Tréger) 
 

V prípade žiadostí predložených na rozhodnutie SR FNPŠ podľa článku 15 ods. 3 písm. a) zákona o fonde v rámci 
Trenčianskeho samosprávneho kraja išlo o nasledovné žiadosti: 

 

V rámci uvedeného zoznamu nebol identifikovaný ani prednesený potenciálny konflikt záujmov. V prípade žiadosti 
č. 130 (mesto Trenčín) bola športová infraštruktúra Zimný štadión Pavla Demitru predložená v rámci projektu 
označená SR FNPŠ ako športová infraštruktúra národného významu. Členovia SR FNPŠ následne hlasovali 
o návrhu na poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci predložených žiadostí na území 
Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle regionálneho a celoslovenského princípu podľa výzvy č. 2021/004:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 

V prípade žiadostí predložených na rozhodnutie SR FNPŠ podľa článku 15 ods. 3 písm. a) zákona o fonde v rámci 
Nitrianskeho samosprávneho kraja išlo o nasledovné žiadosti: 

 

V rámci uvedeného zoznamu nebol identifikovaný ani prednesený potenciálny konflikt záujmov. Členovia SR FNPŠ 
následne hlasovali o návrhu na poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci predložených žiadostí 
na území Nitrianskeho samosprávneho kraja v zmysle regionálneho a celoslovenského princípu podľa výzvy 
č. 2021/004:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 

V prípade žiadostí predložených na rozhodnutie SR FNPŠ podľa článku 15 ods. 3 písm. a) zákona o fonde v rámci 
Trnavského samosprávneho kraja išlo o nasledovné žiadosti: 
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O slovo požiadal predseda odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ a člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi, ktorý 
upriamil pozornosť členov SR FNPŠ na projekt predložený v rámci žiadosti č. 169 (obec Cífer). Zámerom projektu 
bolo dobudovanie zázemia športovej haly v obci a súčasťou projektovej dokumentácie bola okrem sociálnych 
zariadení aj časť stavby, ktorú chcel žiadateľ v rámci projektu využiť ako triedy. Odborná komisia „Športová 
infraštruktúra“ dožiadala žiadateľa o vysvetlenie daného stavu. K uvedenému dožiadaniu sa vyjadril starosta obce 
Cífer a uviedol, že predložená žiadosť sa týka športovej infraštruktúry predloženej v rámci projektu a nie 
spomínaných tried uvedených v projektovej dokumentácii, na čo reflektuje aj návrh predloženého rozpočtu k 
žiadosti. Vzhľadom na uvedené vysvetlenie odborná komisia „Športová infraštruktúra“  po preverení projektovej 
dokumentácie odporučila poskytnúť predmetnej žiadosti príspevok na projekt podpory športu. K uvedenému sa 
krátko vyjadril aj predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a priblížil genézu výstavby predmetnej športovej haly v obci.  
 
Nakoľko v rámci uvedeného zoznamu nebol identifikovaný ani prednesený potenciálny konflikt záujmov, členovia 
SR FNPŠ následne hlasovali o návrhu na poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci predložených 
žiadostí na území Trnavského samosprávneho kraja v zmysle regionálneho a celoslovenského princípu 
podľa výzvy č. 2021/004:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 

Posledným samosprávnym krajom bol Bratislavský samosprávny kraj, v rámci ktorého boli odbornou komisiou 
„Športová infraštruktúra“ na schválenie podľa článku 15 ods. 3 písm. a) zákona o fonde odporúčané nasledovné 
žiadosti: 
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O slovo požiadal predseda odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ a člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi, ktorý 
v rámci tohto bloku žiadostí predložených na schválenie SR FNPŠ upriamil pozornosť na projekt predložený 
v rámci žiadosti č. 6 (obec Chorvátsky Grob), kde predmetom projektu bola výstavba telocvične pre ZŠ Javorová 
alej v obci Chorvátsky Grob. Uviedol, že odborná komisia „Športová infraštruktúra“ to zaradila medzi žiadosti 
odporúčané na schválenie, avšak ide o žiadosť, pri ktorej sa chcela pristaviť a komunikovať na úrovni členov SR 
FNPŠ ako najvyššieho orgánu. Otázkou, ktorú je potrebné zodpovedať je miera skúmania odbornej komisie 
pri jednotlivých žiadostiach vzhľadom na charakter projektu a intenzitu výstavby, a či odborná komisia 
má prihliadať na širší kontext a podporu viacerých projektov v tejto oblasti. 
 
V rámci uvedeného zoznamu bol predložený potenciálny konflikt záujmov, a to v prípade predsedu SR FNPŠ 
p. Ladislava Križana, ktorý sa chcel zdržať hlasovania v prípade žiadosti č. 91 (Mestská časť Bratislava – Nové 
mesto), žiadosti č. 65 (Mestská časť Bratislava – Petržalka), žiadosti č. 29 (Mestská časť Bratislava – Karlova Ves) 
a žiadosti č. 57 (Mestská časť Bratislava – Dúbravka) z dôvodu potenciálneho konfliktu záujmov. Členovia SR 
FNPŠ následne hlasovali o návrhu na poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci predložených 
žiadostí na území Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle regionálneho a celoslovenského princípu 
podľa výzvy č. 2021/004:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 1 (Križan) 
 

Následne z celého balíka postúpených žiadostí na hodnotenie odborná komisia „Športová infraštruktúra“ vyčlenila 
žiadosť č. 42 (Tenisový klub Lokomotíva Bratislava), ktorej predmetom bola rekonštrukcia areálu TK Lokomotíva 
Bratislava, a ktorej podporu chcela vzhľadom na zistené skutočnosti ešte odkonzultovať priamo na zasadnutí. 
Slovo si na úvod vzal predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a požiadal právnika kancelárie Fondu na podporu 
športu p. Michala Fabiana, aby stručne oboznámil členov SR FNPŠ so skutkovým a právnym stavom predmetnej 
žiadosti, nakoľko ide o náročnú tému.  
 
O slovo ešte predtým požiadal predseda odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ a člen SR FNPŠ p. Gábor 
Asványi, ktorý najskôr uviedol, že žiadosť č. 42 (Tenisový klub Lokomotíva Bratislava) bola po formálnej kontrole 
vykonanej kanceláriou Fondu na podporu športu postúpená na hodnotenie. Odborná komisia „Športová 
infraštruktúra“ žiadosť č. 42 bola hodnotiteľmi vyhodnotená, avšak na zasadnutí odbornej komisie „Športová 
infraštruktúra“, kde sa diskutovalo o jednotlivých žiadostiach, prišla od jedného z členov odbornej komisie 
pripomienka, že uvedená športová infraštruktúra sa z urbanistického hľadiska nachádza v oblasti, kde sa 
v budúcnosti nepočíta so športovou infraštruktúrou. Následne sa odborná komisia „Športová infraštruktúra“ 
danému projektu venovala bližšie a v rámci jej hodnotenia musela zvážiť aj uvedený aspekt, aby projekt bol 
schopný splniť podmienku udržateľnosti po dobu 10 rokov a účel podpory v zmysle výzvy č. 2021/004. 
 
Následne predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan odovzdal slovo poverenému zástupcovi kancelárie Fondu 
na podporu športu p. Michalovi Fabianovi, ktorý priblížil členom SR FNPŠ skutkový a právny stav uvedenej žiadosti 
č. 42 predloženej v rámci výzvy č. 2021/004 a následne prezentoval stanovisko kancelárie Fondu na podporu 
športu. Na záver predniesol aj odporúčanie predmetnú žiadosť podporiť, nakoľko splnila podľa názoru kancelárie 
Fondu na podporu športu podmienky výzvy č. 2021/004 za podmienky doplnenia dokumentácie preukazujúcej 
súhlas vlastníka pozemkov s ich úpravou, na ktorých sa športová infraštruktúra nachádza. Na uvedené zareagoval 
opätovne predseda odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ a člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a uviedol, že 
rozumie právnemu stavu, avšak vzhľadom na informáciu o urbanistickom zámere mesta Bratislava odborná 
komisia „Športová infraštruktúra“ chcela túto vec otvoriť priamo na zasadnutí. Následne doplnil, že rešpektuje 
stanovisko kancelárie Fondu na podporu športu a bude rovnako rešpektovať aj akékoľvek rozhodnutie SR FNPŠ 
v tejto veci.  
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Slovo si vzal opäť predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a v krátkosti zhrnul skutkový stav a uviedol, že niekoľko 
dní po predložení žiadosti č. 42 zo strany žiadateľa v rámci výzvy č. 2021/004 bolo dňa 07.02.2022 uzatvorené 
Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu rozvoja Hlavnej stanice v Bratislave a jej priľahlého územia (ďalej 
len „memorandum“) medzi hl. mestom Bratislava, Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
a Železnica Slovenskej republiky, ktoré sa týkalo prípadného spoločného projektu vybudovania novej hlavnej 
železničnej stanice v Bratislave s vymedzením územia a stanovením si predbežného časového rámca na realizáciu 
daného projektu. Keďže ide o náročnú tému, kde projekt športovej infraštruktúry a jeho finančná podpora zo strany 
Fondu na podporu športu môže naraziť na zámery mesta Bratislava, otvoril diskusiu. 
 
K predmetnej veci sa postupne vyjadrili jednotliví členovia SR FNPŠ a ako prvý sa vyjadril člen SR FNPŠ p. Michal 
Varmus a položil otázku do pléna, čo v prípade s projektom predloženým v rámci žiadosti č. 42 a poskytnutým 
príspevkom na projekt podpory športu, ak sa naplní zámer memoranda a začne sa s projektom výstavby novej 
železničnej stanice. Na uvedené krátko reagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a uviedol, že by Fond 
na podporu športu musel pristúpiť k vráteniu príspevku od prijímateľa z dôvodu nesplnenia podmienok výzvy 
č. 2021/004. 
 
Následne o slovo požiadal podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky, ktorý sa vyjadril k uvedenej téme 
a predniesol svoje stanovisko nielen k žiadosti č. 42, ale aj k samotným kritériám hodnotenia, ktoré boli dopredu 
stanovené a nastavili jasné podmienky podpory projektov podpory športu pre samotných žiadateľov, ale aj 
pre členov SR FNPŠ. Následne sa vyjadril k žiadosti č. 42 a uviedol, že vzhľadom na uvedený stav si predmetnú 
žiadosť preštudoval a bol si aj na mieste predmetný projekt pozrieť. Napriek spomínanému memorandu 
a urbanistickej štúdie mesta Bratislava v tejto oblasti poukázal členom SR FNPŠ na hlavný účel, pre ktorý bol Fond 
na podporu športu zriadený. a to je podpora športu a jeho rozvoj. Rovnako zaujal stanovisko k žiadosti č. 6 (obec 
Chorvátsky Grob) a uviedol, že jeho zámerom je podporovať pripravené a kvalitné projekty. 
 
O slovo požiadal aj člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška, ktorý položil otázku, či žiadateľ predložil v rámci žiadosti č. 42 
aj súhlas vlastníka pozemku na výstavbu projektu, a či bol dožiadaný, či už zo strany kancelárie Fondu na podporu 
športu alebo odbornej komisie „Športová infraštruktúra“. Na uvedené reagoval predseda odbornej komisie 
„Športová infraštruktúra“ a člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a uviedol, že projekt predpokladá výstavbu 
na dvoch stavebných pozemkoch, pričom žiadateľ v jednom prípade súhlas predložil a v druhom prípade nie. 
K uvedenému sa vyjadrili aj právnik kancelárie Fondu na podporu športu p. Michal Fabian, a tiež aj podpredseda 
SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky.  
 
O slovo požiadal tiež člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger a uviedol, že vzhľadom na memorandum je projekt hlavnej 
železničnej stanice v Bratislave momentálne v počiatočnej fáze štúdie, a preto z časového hľadiska jeho budovanie 
môže byť veľmi dlhý proces ďaleko presahujúci dobu udržateľnosti stanovenú vo výzve č. 2021/004. 
 
Na záver sa k téme žiadosti č. 42 vyjadrili postupne všetci členovia SR FNPŠ, ktorí vyslovili svoje názory na riešenie 
predmetnej situácie. Následne členovia SR FNPŠ hlasovali o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu 
v prípade žiadosti č. 42 (Tenisový klub Lokomotíva Bratislava) s podmienkou, ak žiadateľ dodatočne predloží 
písomný súhlas vlastníka pozemku na vykonanie stavebných úprav, a to nasledovne: 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 1 (Križan) 
 
Následne o slovo opätovne požiadal právnik kancelárie Fondu na podporu športu p. Michal Fabian a pripomenul 
členom SR FNPŠ, že v podkladoch k tomuto bodu programu sa nachádza aj návrh vzorovej zmluvy o príspevku 
na projekt podpory športu a návrh vzorovej zmluvy o príspevku na projekt podpory športu k projektom športovej 
infraštruktúry národného významu. Na základe uvedeného požiadal členov SR FNPŠ o vyjadrenie sa 
k predloženým návrhom vzorových zmlúv. Ďalej ich stručne informoval o podmienkach upravených v návrhoch 
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zmlúv a významných odlišnostiach, ktoré sa nachádzajú v návrhu vzorovej zmluvy týkajúcej sa športovej 
infraštruktúre národného významu. 
 
V priebehu rokovania o tomto bode programu sa z dôvodu pracovných povinností odpojil zo zasadnutia 
SR FNPŠ člen SR FNPŠ p. Ľudovít Jurinyi, čím došlo k zmene kvóra členov SR FNPŠ prítomných 
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. 5/5/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od generálnej riaditeľky kancelárie 
Fondu na podporu športu k dodatočne vyradeným žiadostiam v rámci formálnej kontroly 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 v zmysle predloženého zoznamu.  
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie návrh odbornej komisie „Športová 
infraštruktúra“ o navýšenie sumy alokovanej na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 
v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 vzhľadom 
na počet a kvalitu odporúčaných žiadostí a schvaľuje navýšiť alokovanú sumu o 11.758.689,54 EUR 
a celková alokovaná čiastka na výzvu tak predstavuje sumu vo výške 31.758.689,54 EUR.  
 
3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu odbornej komisie „Športová 
infraštruktúra“ o ukončení hodnotenia postúpených žiadostí podľa bodu 15.1.2 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 - 2. časť.  
 
4. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu odbornej komisie „Športová 
infraštruktúra“ o ukončení hodnotenia postúpených žiadostí podľa bodu 15.1.2 výzvy na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry“ č. 2021/004 a schvaľuje neposkytnúť príspevok na projekt podpory športu podľa § 15 ods. 
3 písm. b) zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov žiadostiam 
v zmysle predloženého zoznamu neúspešných žiadateľov.  
 
5. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh vzorovej zmluvy o príspevku na projekt podpory 
športu s pripomienkami.  
 
6. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh vzorovej zmluvy o príspevku na projekt podpory 
športu k projektom športovej infraštruktúre národného významu s pripomienkami. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
6. RÔZNE 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a krátko informoval členov SR FNPŠ o najbližších 
úlohách Fondu na podporu športu. Následne predložil návrhy najbližších dvoch zasadnutí SR FNPŠ v mesiacoch 
jún a júl 2022. Júnové zasadnutie SR FNPŠ bolo stanovené na 10. júna 2022 v Poprade a júlové zasadnutie 
predbežne stanovené na 1.-2. júl 2022 v Banskej Bystrici z dôvodu plánovaných letných dovoleniek a konania 
EYOF 2022. Na záver predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol, že najbližšie bude hľadať termíny zasadnutí 
dopredu, aby sa stanovili aspoň do konca kalendárneho roka. 
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška, ktorý sa opýtal na stav Výročnej správy Fondu na podporu 
športu za rok 2021 a termín jej schvaľovania. Na uvedené zareagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan 
a uviedol, že finálne znenie Výročnej správy Fondu na podporu športu za rok 2021 bude predložené na júnovom 
zasadnutí SR FNPŠ. Ďalej sa člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška požiadal o poskytnutie informácie, kedy budú 
zverejnené informácie o výsledkoch z rozhodovania SR FNPŠ o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu 
v rámci výzvy č. 2021/004. Na uvedené opäť reagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a uviedol, že 
kompletná informácia o úspešných a neúspešných žiadostiach predložených v rámci výzvy č. 2021/004 bude 
zverejnená v poobedňajších hodinách na webovom sídle Fondu na podporu športu, a tiež na dnešnej plánovanej 
diskusii so štátnym tajomníkom pre šport MŠVVŠ SR p. Ivanom Husárom s názvom „Obed s Husárom“ vysielanej 
naživo prostredníctvom sociálnej siete Facebook, ktorého sa zúčastní spolu s členmi SR FNPŠ p. Ivanom 
Greguškom a p. Gáborom Asványim. 
 
Na záver tohto bodu o slovo požiadal aj člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb, ktorý vyjadril požiadavku, aby sa 
do budúcna sprísnili kritériá bezbariérovosti v rámci infraštruktúrnych výziev. Dôvodom je, že v rámci výzvy 
č. 2021/004 boli schválené aj projekty s nižším počtom bodov, ktoré dostatočne nezohľadňovali využívanie 
športovísk športovcami so zdravotným znevýhodnením.  
 
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. 6/5/2022 

 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie diskusné príspevky členov SR FNPŠ. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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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         Silvia Ondrejčáková 
    predseda správnej rady FNPŠ               koordinátorka procesov FNPŠ  

a overovateľka zápisnice 

 

 

 

Michal Fabian 
      zapisovateľ, právnik FNPŠ 
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Uznesenia prijaté na zasadnutí Správnej rady Fondu na podporu športu dňa 13. mája 2022:  

 

Uznesenie č. 1/5/2022 SR FNPŠ: 

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

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 2/5/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh smernice o poskytovaní stravovania pre zamestnancov 

Fondu na podporu športu. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 3/5/2022 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 vrátane aktualizovaných informácií k projektom športovej 

infraštruktúry národného významu.  

2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie schválený vládny návrh na zmenu a doplnenie zákona 

č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v NR SR dňa 05.05.2022. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková, Ladislav Križan 

 
Uznesenie č. 4/5/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie kladné stanovisko Protimonopolného úradu 

Slovenskej republiky k návrhu dodatku č. 1 k schéme minimálnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich 

športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - DM 4/2022 a informáciu o zverejnení 

schémy minimálnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím 

ochorenia COVID-19 - DM 4/2022 v znení dodatku č. 1 v Obchodnom vestníku č. G000024 dňa 09.05.2022. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu po diskusii schvaľuje predĺženie termínu na predkladanie žiadostí 

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

termínu ukončenia dňa 31.05.2022 o ďalších 15 kalendárnych dní až do 15.06.2022. 

3. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie výzvy na predkladanie žiadostí 

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

vznesenou na zasadnutí. 

T: ihneď  

Z: Renata Munková 
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Uznesenie č. 5/5/2022 SR FNPŠ: 

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

na podporu športu k dodatočne vyradeným žiadostiam v rámci formálnej kontroly 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 v zmysle predloženého zoznamu. 

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

o navýšenie sumy alokovanej na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu 

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 vzhľadom na počet a kvalitu 

odporúčaných žiadostí a schvaľuje navýšiť alokovanú sumu o 11.758.689,54 EUR a celková alokovaná čiastka 

na výzvu tak predstavuje sumu vo výške 31.758.689,54 EUR. 

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

o ukončení hodnotenia postúpených žiadostí podľa bodu 15.1.2 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 - 2. časť. 

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

o ukončení hodnotenia postúpených žiadostí podľa bodu 15.1.2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

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

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

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

neúspešných žiadateľov. 

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

s pripomienkami. 

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

k projektom športovej infraštruktúre národného významu s pripomienkami. 

T: ihneď 

Z: SR FNPŠ, Renata Munková 

 
Uznesenie č. 6/5/2022 SR FNPŠ: 

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

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 



VÝSLEDKY POSUDZOVANIA ŽIADOSTÍ 

V rámci výzvy č. 2021/004 

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ 



Žiadosti SCHVÁLENÉ na základe regionálneho princípu 
SPOLU POČET:  34                                                                                                         SPOLU SUMA: 19 161 101,64 €  

         

Číslo 
žiadosti 

Názov predkladateľa Žiadosť Región Požadovaná suma Vlastná zdroje 
Bodové 

hodnotenie 
Poznámka Poradie 

101 SLOBYTERM, spol. s r.o. 
Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej 

Ľubovni 
Prešovský kraj 953 000,00 € 2 231 879,20 € 74,75 

 
1 

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

zázemia športového areálu, Žilina - Brodno 
Žilinský kraj 490 933,00 € 502 257,00 € 73,67 

 
2 

1 Obec Stráne pod Tatrami 
Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti 

a mládež v obci Stráne pod Tatrami 
Prešovský kraj 350 000,00 € 840 090,00 € 72,00 

 
3 

59 Mesto Turzovka Viacúčelová športová hala v meste Turzovka Žilinský kraj 1 250 000,00 € 2 971 636,31 € 70,80 
 

4 

10 Mesto Trnava ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične Trnavský kraj 1 250 000,00 € 854 500,69 € 68,00  5 

130 Mesto Trenčín 
Modernizácia Zimného štadióna Pavla 

Demitru v Trenčíne 
Trenčiansky kraj 1 138 786,80 € 1 140 000,00 € 66,60 

Športová infraštruktúra 

národného významu 
6 

37 
Slovenská technická 

univerzita v Bratislave 

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

technickej univerzity so sídlom v Trnave 

Trnavský kraj 1 250 000,00 € 1 370 773,79 € 65,70 

 

7 

90 Mesto Topoľčany 
Zimný štadión – rekonštrukcia strojovne 

chladenia a ľadovej plochy 
Nitriansky kraj 596 052,36 € 397 368,24 € 65,00 

 
8 

115 Mesto Banská Bystrica MMŠ - Radvaň, Banská Bystrica Banskobystrický kraj 906 900,00 € 2 000 054,44 € 64,75 
 

9 

13 
Tenisový klub Slávia STU 

Bratislava 

MODERNIZÁCIA TENISOVÝCH 

NAFUKOVACÍCH HÁL 
Bratislavský kraj 150 000,00 € 158 000,00 € 61,67 

 
10 

70 CZT Ružomberok, s. r. o. „Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku“ Žilinský kraj 1 239 053,00 € 826 036,00 € 59,80 
 

11 

6 Obec Chorvátsky Grob 
Výstavba telocvične pre ZŠ Javorová alej, 

Chorvátsky Grob 
Bratislavský kraj 494 728,00 € 329 819,19 € 59,33 

 
12 

170 W1 s.r.o. 
Tréningová hokejová hala – stavebné a 

technologické úpravy 
Nitriansky kraj 274 393,65 € 274 393,65 € 59,33 

 
13 

8 Mesto Poprad 
REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE ZŠ 

KOMENSKÉHO 
Prešovský kraj 1 059 358,79 € 758 729,09 € 59,00 

 
14 

24 Mesto Košice 
Športová hala Angels aréna – rekonštrukcia 

a modernizácia 
Košický kraj 1 250 000,00 € 1 387 600,00 € 58,80 

Športová infraštruktúra 

národného významu 
15 

42 
Tenisový klub Lokomotíva 

Bratislava 

Rekonštrukcia areálu TK Lokomotíva 

Bratislava 
Bratislavský kraj 412 352,62 € 412 352,62 € 58,00 Podmienečne schválená 16 

163 

Slovenská 
poľnohospodárska 

univerzita v Nitre 

Rekonštrukcia bazéna Centra univerzitného 

športu SPU v Nitre 
Nitriansky kraj 751 343,00 € 500 894,00 € 56,50 

 

17 

141 
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar 

nad Hronom, spol. s r.o. 

Rekonštrukcia a modernizácia krytej 

plavárne Žiar nad Hronom 
Banskobystrický kraj 514 901,84 € 343 267,89 € 54,50 

 
18 

19 Mesto Nové Zámky 
MESTSKÝ MULTIFUNKČNÝ ŠPORTOVÝ 

AREÁL  NOVÉ ZÁMKY - SIHOŤ 
Nitriansky kraj 479 853,59 € 319 902,40 € 54,33 

 
19 

126 FC Petržalka, družstvo 

Výmena umelého trávnika na ihrisku v 
športovom areáli na ulici M.C. Sklodowskej 1 

v Bratislave 
Bratislavský kraj 129 135,25 € 129 135,25 € 54,00 

 

20 

4 Obec Rovinka Futbalový štadión TJ Rovinka Bratislavský kraj 400 000,00 € 369 824,20 € 53,00  21 

35 Mesto Brezno 
Modernizácia krytej plavárne, Brezno – 

Mazorníkovo 
Banskobystrický kraj 1 250 000,00 € 1 935 362,90 € 53,00 

 
22 

108 Mesto Malacky 

Komplexná rekonštrukcia telocvične, 
zázemia a vonkajšieho športoviska na 
základnej škole so športovým zameraním - 

ZŠ Záhorácka v Malackách 

Bratislavský kraj 414 706,00 € 276 471,14 € 53,00 

 

23 

149 
Trenčiansky samosprávny 

kraj 

Rekonštrukcia veľkej telocvične - 

Gymnázium Považská Bystrica 
Trenčiansky kraj 655 364,00 € 436 909,40 € 53,00 

 
24 

165 Jazdecký klub RS Team 
Rozšírenie kapacity a revitalizácia 

športového jazdeckého centra RS Team 
Bratislavský kraj 304 906,00 € 306 905,00 € 53,00 

 
25 

179 Lezecká stena, s. r. o. 

Dostavba detskej lezeckej steny v 
priestoroch športoviska Lezeckej steny K2 

Bratislava 
Bratislavský kraj 96 159,00 € 64 106,00 € 53,00 

 
26 

48 Mesto Trebišov Revitalizácia športového areálu Slavoj Košický kraj 60 400,00 € 40 280,01 € 52,67  27 

53 
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ 
KLUBY POVAŽSKÁ 

BYSTRICA, s.r.o. 

Stavebné úpravy - výmena športového 
povrchu v Mestskej športovej hale Považská 

Bystrica 
Trenčiansky kraj 116 324,74 € 77 549,83 € 52,33 

 

28 

111 CASSOVIA SPORT s.r.o. „Prestrešenie tenisových kurtov“ Košický kraj 107 500,00 € 72 000,00 € 51,67  29 

64 Mesto Prievidza 
„Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v 

Prievidzi – SO 01 hracia plocha, palubovka“ 
Trenčiansky kraj 115 267,00 € 133 721,72 € 50,00 

 
30 

26 Mesto Krompachy 
Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v 

meste Krompachy 
Košický kraj 76 000,00 € 80 171,00 € 48,33 

 
31 

123 Mesto Spišská Nová Ves 
Tréningové atletické centrum v Spišskej 

Novej Vsi 
Košický kraj 208 500,00 € 139 380,01 € 45,33 

 
32 

128 Obec Valaliky Telocvičňa ZŠ v obci Valaliky Košický kraj 64 632,00 € 43 089,61 € 43,00  33 

138 Mestská časť Košice-Juh Prestrešenie ľadovej plochy Košický kraj 350 551,00 € 233 700,00 € 43,00  34 



Žiadosti SCHVÁLENÉ na základe celoslovenského princípu 

SPOLU POČET:  56                                                                                                                     SPOLU SUMA: 12 597 587,90 €  

 

     

  

Číslo 
žiadosti 

Názov predkladateľa Žiadosť Región Požadovaná suma Vlastná zdroje 
Bodové 

hodnotenie 
Poradie 

16 Obec Borský Mikuláš Výstavba športového areálu v obci Borský Mikuláš Trnavský kraj 120 733,00 € 120 733,00 € 61,67 1 

119 Partizán Bardejov BŠK a.s. Revitalizácia a rozšírenie futbalového ihriska Prešovský kraj 127 145,74 € 104 028,34 € 58,00 2 

106 
Municipal Real Estate Dunajská 

Streda, s.r.o. 
ZIMNÝ ŠTADIÓN / UMELÁ ĽADOVÁ PLOCHA Trnavský kraj 1 250 000,00 € 3 103 749,00 € 57,40 3 

7 Trnavský samosprávny kraj 
Telocvičňa Gymnázium Ladislava Dúbravu, 

Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda 
Trnavský kraj 520 193,90 € 346 795,94 € 57,00 4 

112 Mesto Sládkovičovo Viacúčelová športová hala v meste Sládkovičovo Trnavský kraj 272 799,00 € 181 866,23 € 54,00 5 

164 Čermáňsky futbalový klub Nitra 
ČERMÁŇSKY FUTBALOVÝ KLUB 

REKONŠTRUKCIA STAVBY 
Nitriansky kraj 253 275,43 € 168 850,29 € 53,33 6 

74 Mesto Štúrovo 
Rekonštrukcia 200 m atletickej dráhy s doskočiskom 

v areáli ZŠ Endre Adyho 
Nitriansky kraj 60 598,00 € 40 399,00 € 52,00 7 

96 Žilinský samosprávny kraj 
SOŠ polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia - Stavebné 

úpravy a modernizácia telocvične 
Žilinský kraj 595 095,00 € 396 730,00 € 52,00 8 

148 Mesto Poltár 
Modernizácia budovy telocvične s.č. 727 na ul. 

Sklárskej v Poltári 
Banskobystrický kraj 304 543,00 € 203 028,78 € 52,00 9 

91 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Revitalizácia športoviska Pionierska Bratislavský kraj 141 463,42 € 212 195,13 € 51,67 10 

9 Mesto Piešťany Obnova športového areálu v Piešťanoch Trnavský kraj 241 083,21 € 160 722,14 € 51,00 11 

104 PROFITENNIS ACADEMY Viacúčelový športový areál Prešovský kraj 128 100,00 € 85 455,60 € 50,67 12 

143 Kajak & kanoe klub Komárno, o.z. 
Rekonštrukcia a modernizácia Kajak & kanoe klubu 

Komárno 
Nitriansky kraj 75 730,00 € 50 491,08 € 50,33 13 

51 Tenisový klub Žilina VÝMENA POVRCHU TENISOVÉHO KURTU Žilinský kraj 71 994,21 € 71 994,21 € 50,00 14 

68 Mesto Martin Tréningový zimný štadión Žilinský kraj 862 416,00 € 574 944,41 € 50,00 15 

97 MŠK Žilina, a.s. 
Modernizácia osvetlenia futbalového štadióna MŠK 

Žilina 
Žilinský kraj 406 853,85 € 271 235,90 € 49,67 16 

161 Canis Club Liptov 
Moderný multifunkčný športový areál pre rozvoj 

horolezectva a boulderingu 
Žilinský kraj 291 773,93 € 303 683,07 € 49,67 17 

120 DAC Academy, a.s. 
Obnova existujúcej športovej infraštruktúry DAC 

Akadémie v Dunajskej Strede 
Trnavský kraj 134 730,00 € 89 820,30 € 49,00 18 

162 TJ Žrebčín Motešice 
Modernizácia športovej infraštruktúry TJ Žrebčín 

Motešice 
Trenčiansky kraj 125 983,00 € 83 989,40 € 48,67 19 

171 Obec Kalinovo Obnova atletickej dráhy v obci Kalinovo Banskobystrický kraj 181 280,00 € 121 433,84 € 48,33 20 

66 Obec Kysucký Lieskovec 
Obnova športového areálu pri základnej škole v obci 

Kysucký Lieskovec 
Žilinský kraj 112 154,79 € 85 000,00 € 48,00 21 

157 ŠK DUNAJ, spol. s r.o. 
Modernizácia jazdeckého areálu ŠK DUNAJ spol. 

s.r.o. 
Bratislavský kraj 81 500,00 € 81 500,00 € 48,00 22 

117 Mesto Žilina MULTIFUNKČNÉ IHRISKO PRI ZŠ BRODNO Žilinský kraj 67 488,51 € 101 232,76 € 47,67 23 

22 Mesto Liptovský Mikuláš 

Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli 
futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m.č. 

Podbreziny 
Žilinský kraj 122 163,00 € 81 443,00 € 47,00 24 

5 Obec Malcov Multifunkčné ihrisko pri ZŠ v obci Malcov Prešovský kraj 120 535,53 € 80 357,02 € 46,67 25 

18 
Súkromná stredná športová škola 

ELBA, Smetanova 2, Prešov 
Multifunkčné ihrisko – Ľadová plocha Prešovský kraj 97 648,00 € 65 098,22 € 46,67 26 

166 "Nadácia deti, kone a golf" Modernizácia športovej infraštruktúry TJ Elán Bratislavský kraj 73 215,00 € 48 810,60 € 46,67 27 

169 Obec Cífer 
Športová hala v obci Cífer - dobudovanie 

hygienického a technického zázemia 
Trnavský kraj 579 451,20 € 386 300,80 € 46,50 28 

46 Športový klub FighterBulls 
Modernizácia športovej haly - Športový klub 

FIghterBulls 
Trnavský kraj 61 888,00 € 41 259,00 € 46,33 29 

142 Mesto Nitra 
Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - 

Chrenová 
Nitriansky kraj 295 704,98 € 197 136,66 € 46,00 30 

154 ŠPORTOM PRE VŠETKÝCH Rekonštrukcia umelej futbalovej trávy Zvolen Banskobystrický kraj 243 500,00 € 243 710,00 € 46,00 31 

65 Mestská časť Bratislava - Petržalka Obnova telocvične na ZŠ Turnianska Bratislavský kraj 63 009,00 € 50 000,00 € 45,67 32 

17 Mesto Čadca Rekonštrukcia športového areálu mesta Čadca Žilinský kraj 330 000,00 € 220 000,00 € 45,33 33 

33 1. FC TATRAN, a.s. 
Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom pri 

ZŠ Prostejovská v Prešove 
Prešovský kraj 299 348,00 € 200 565,00 € 45,00 34 

54 Mesto Šamorín Obnova športového areálu pri ZŠ Mátyása Korvína Trnavský kraj 75 000,00 € 67 374,35 € 45,00 35 

85 FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN, a.s. 
Výstavba športovej infraštruktúry FC ŠTK 1914 

Šamorín 
Trnavský kraj 113 631,00 € 75 754,16 € 45,00 36 



Žiadosti SCHVÁLENÉ na základe celoslovenského princípu (pokračovanie) 

 

Číslo 
žiadosti 

Názov predkladateľa Žiadosť Región Požadovaná suma Vlastná zdroje 
Bodové 

hodnotenie 
Poradie 

114 Obec Bošany Výstavba telocvične v obci Bošany Trenčiansky kraj 347 689,00 € 298 000,00 € 45,00 37 

116 DAC ARÉNA, a.s. 
Rekonštrukcia existujúcej športovej infraštruktúry 

DAC ARÉNA, a.s. 
Trnavský kraj 136 361,00 € 90 908,62 € 45,00 38 

155 Benet LTC, s.r.o. Viacúčelový športový areál Žilinský kraj 128 800,00 € 85 953,32 € 44,67 39 

36 Obec Bystričany Obnova športového areálu v obci Bystričany Trenčiansky kraj 79 847,00 € 53 244,99 € 44,33 40 

72 Mesto Vysoké Tatry Obnova atletickej dráhy pri ZŠ v Dolnom Smokovci Prešovský kraj 69 010,00 € 46 006,76 € 44,33 41 

124 Mesto Tornaľa Rekonštrukcia športového areálu ZŠ Škultétyho Banskobystrický kraj 103 054,00 € 68 704,03 € 44,00 42 

145 
Saleziáni don Bosca - Slovenská 

provincia 
Výstavba nových šatní a technického zázemia Trnavský kraj 87 669,00 € 87 671,00 € 44,00 43 

44 Mesto Stropkov Rekonštrukcia palubovky mestskej športovej haly Prešovský kraj 87 988,19 € 87 990,00 € 43,67 44 

50 Obec Solčany 
Obnova športovej plochy na atletickú dráhu v obci 

Solčany 
Nitriansky kraj 66 583,00 € 44 492,14 € 43,33 45 

29 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 

Rekonštrukcia bežeckého oválu v športovo-
rekreačnom areáli Majerníkova 60-62 v Bratislave - 

Karlovej Vsi 
Bratislavský kraj 235 040,00 € 156 694,00 € 43,00 46 

47 Obec Dolná Súča Rekonštrukcia infraštruktúry TJ Dolná Súča Trenčiansky kraj 129 932,00 € 86 622,00 € 43,00 47 

57 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 
Rekonštrukcia malej telocvične ZŠ Sokolíkova 

1838/2, Bratislava 
Bratislavský kraj 75 224,69 € 50 149,80 € 43,00 48 

84 Mesto Zlaté Moravce 
MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

V MESTE ZLATÉ MORAVCE 
Nitriansky kraj 127 616,00 € 85 077,00 € 43,00 49 

109 Mesto Tvrdošín Mestská tenisová hala v Tvrdošíne Žilinský kraj 514 682,00 € 343 122,44 € 43,00 50 

147 Mesto Sabinov 
Zimný štadión Sabinov I. ETAPA – Výmena 

technológie chladenia 
Prešovský kraj 931 816,00 € 621 210,73 € 43,00 51 

174 Mesto Sereď 
Obnova športového areálu pri Základnej škole Jana 

Amosa Komenského v Seredi 
Trnavský kraj 124 571,78 € 83 047,86 € 43,00 52 

75 Mesto Leopoldov LTC - Leopoldovský tenisový klub Trnavský kraj 174 510,54 € 116 340,30 € 42,00 53 

92 Obec Zliechov 

Multifunkčné ihrisko a prístrešok na prezliekanie a 
odkladanie športového náradia v areáli ,, Pustá“ 

Zliechov 
Trenčiansky kraj 72 957,00 € 48 638,78 € 42,00 54 

140 Jednotka - tenisová škola 

Rekonštrukcia a Modernizácia tenisového a 
športového areálu "Jednotka - tenisová škola" (v 

skratke RMTK1) 
Bratislavský kraj 100 046,00 € 67 000,00 € 42,00 55 

152 Mesto Stupava 
Vybudovanie atletickej dráhy a multifunkčného ihriska 

v areáli ZŠ Stupava 
Bratislavský kraj 102 163,00 € 68 109,00 € 42,00 56 



Žiadosti NESCHVÁLENÉ pre nedostatočný počet bodov 
SPOLU POČET:  59                                                                                                          SPOLU SUMA: 12 281 674,71 €  

        

Číslo 
žiadosti 

Názov predkladateľa Žiadosť Región Požadovaná suma Vlastná zdroje 
Bodové 

hodnotenie 
Poradie 

15 Jazdecký klub Epona Mútnik Modernizácia areálu JK EPONA Mútnik Žilinský kraj 542 787,38 € 361 858,25 € 41,75 1 

28 Obec Skalité 
Zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej 

športovej haly v Skalitom 
Žilinský kraj 61 507,98 € 41 005,33 € 41,67 2 

49 Obec Lehota Multifunkčná športová hala  v Lehote Nitriansky kraj 1 009 299,00 € 672 866,00 € 41,60 3 

121 Obec Terchová Futbalové šatne Terchová Žilinský kraj 63 687,97 € 42 458,64 € 41,33 4 

3 Obec Dlhá nad Oravou 
Stavebné úpravy telocvične pri Základnej škole s 

materskou školou v Dlhej nad Oravou 
Žilinský kraj 88 336,00 € 58 891,88 € 41,00 5 

122 Hviezdna 1, s.r.o. Multifunkčné ihrisko ZŠ Biskupická Bratislavský kraj 149 153,55 € 100 000,00 € 41,00 6 

2 Mesto Medzilaborce 
Prestrešenie ľadovej plochy v meste 

Medzilaborce 
Prešovský kraj 500 496,24 € 333 664,16 € 40,50 7 

11 Obec Sebechleby 
REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO DOMU 
Sebechleby 

Banskobystrický kraj 117 936,00 € 78 625,12 € 40,33 8 

30 Mesto Levice 
Modernizácia technológie chladenia - Zimný 

štadión Levice 
Nitriansky kraj 386 544,00 € 300 000,00 € 40,33 9 

100 Obec Bernolákovo 
Modernizácia športovej infraštruktúry pri 

Základnej škole, Komenského 3, Bernolákovo 
Bratislavský kraj 182 241,00 € 121 495,62 € 40,33 10 

137 Obec Zuberec Športové ihrisko 36x18m v Zuberci Žilinský kraj 95 000,00 € 66 520,00 € 40,33 11 

73 SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o. 

Modernizácia infraštruktúry a vybavenia 
mládežníckej akadémie a súťažnej techniky 

Slovenského kartingového centra (SKC) 
Trnavský kraj 73 056,00 € 48 704,00 € 40,00 12 

79 Mesto Hlohovec 
Revitalizácia športoviska ZŠ Podzámska – 

Hlohovec 
Trnavský kraj 703 435,00 € 468 956,20 € 40,00 13 

88 Obec Strečno Viacúčelový športovo oddychový areál Strečno Žilinský kraj 75 075,00 € 50 054,00 € 40,00 14 

135 Mesto Komárno Športová zóna Nitriansky kraj 86 380,00 € 57 586,04 € 40,00 15 

159 Obec Kendice Viacúčelové športové zariadenie v obci Kendice Prešovský kraj 162 000,00 € 181 022,39 € 40,00 16 

95 Obec Vlčany Obnova futbalového štadióna vo Vlčanoch Nitriansky kraj 77 180,40 € 51 453,60 € 39,33 17 

158 Obec Kalná nad Hronom Rekonštrukcia športovísk Nitriansky kraj 178 062,00 € 118 708,94 € 39,33 18 

113 Telovýchovná jednota Sokol Ilava 
Prestavba, nadstavba a zateplenie tenisovej haly 

a šatní - TJ Sokol Ilava 
Trenčiansky kraj 508 964,00 € 339 310,06 € 38,75 19 

23 Obec Kúty Obnova bežeckej dráhy v obci Kúty Trnavský kraj 67 710,00 € 45 140,00 € 38,67 20 

52 Mesto Bánovce nad Bebravou 
Rekonštrukcia atletického oválu ZŠ Gorazdova 

Bánovce nad Bebravou 
Trenčiansky kraj 90 940,94 € 60 627,29 € 38,67 21 

89 Obec Zemianske Kostoľany 
Rekonštrukcia bežeckej dráhy v areáli Základnej 

školy Zemianske Kostoľany 
Trenčiansky kraj 129 070,00 € 86 047,54 € 38,67 22 

61 Obec Jakubany Modernizácia šatní TJ SOKOL Jakubany Prešovský kraj 102 679,00 € 68 453,15 € 38,33 23 

20 Mesto Považská Bystrica 
Obnova športového areálu pri ZŠ Nemocničná v 

meste Považská Bystrica 
Trenčiansky kraj 262 263,00 € 174 842,00 € 38,00 24 

34 Mesto Lučenec 
Modernizácia vybavenia zimného štadióna v 

Lučenci 
Banskobystrický kraj 87 240,00 € 87 240,00 € 38,00 25 

38 ŽREBČINEC Veľký Šariš SK, s.r.o. Dostavba jazdeckého areálu Veľký Šariš Prešovský kraj 79 175,34 € 52 783,56 € 38,00 26 

69 Obec Dlhé nad Cirochou Prístavba budovy TJ v Dlhom nad Cirochou Prešovský kraj 64 507,00 € 43 005,31 € 38,00 27 

94 Obec Klin Multifunkčný športový areál v obci Klin Žilinský kraj 343 100,00 € 229 093,35 € 38,00 28 

99 Obec Dubník Telocvičňa - novostavba Nitriansky kraj 580 396,00 € 386 930,73 € 38,00 29 

32 Obec Horná Súča 
Výstavba atletického oválu s multifunkčným 

ihriskom 
Trenčiansky kraj 171 591,00 € 114 394,00 € 37,67 30 

21 Obec Častkovce FUTBALOVÉ IHRISKO S UMELOU TRÁVOU Trenčiansky kraj 445 001,00 € 296 666,00 € 37,33 31 

136 SPARTAK MYJAVA a. s. 
Rekonštrukcia futbalového ihriska s umelou 
trávou, Hodžova 261/1, Myjava 

Trenčiansky kraj 231 688,00 € 154 458,00 € 37,33 32 

45 Obec Lehnice 
Obnova športového areálu základných škôl v 

obci Lehnice 
Trnavský kraj 187 614,00 € 125 075,00 € 37,00 33 

67 Obec Bešeňová Novostavba tribúny Žilinský kraj 199 363,00 € 132 909,93 € 36,33 34 

139 Mesto Vrútky Futbalové ihrisko Vrútky – stavebné úpravy Žilinský kraj 172 923,90 € 211 351,43 € 36,00 35 

156 Obec Kováčová 

Areál športu a oddychu Kováčová – 
rekonštrukcia a modernizácia spoločenského 

zariadenia a šatní 
Banskobystrický kraj 96 877,00 € 64 583,99 € 36,00 36 

77 Obec Dolná Tižina Stavebné úpravy šatní a novostavba tribúny Žilinský kraj 86 006,00 € 57 337,89 € 35,33 37 



Žiadosti NESCHVÁLENÉ pre nedostatočný počet bodov (pokračovanie)  

 

Číslo 
žiadosti 

Názov predkladateľa Žiadosť Región Požadovaná suma Vlastná zdroje 
Bodové 

hodnotenie 
Poradie 

71 Obec Jaslovské Bohunice MULTIFUNKČNÉ IHRISKO Jaslovské Bohunice Trnavský kraj 167 804,00 € 111 869,00 € 35,00 38 

127 Obec Muráň Rekonštrukcia telocvične ZŠ Muráň Banskobystrický kraj 92 158,00 € 61 439,36 € 35,00 39 

129 Mesto Vráble 
Rekonštrukcia  športovej infraštruktúry v meste 

Vráble 
Nitriansky kraj 264 107,00 € 176 071,61 € 35,00 40 

178 Obec Halič 
Rekonštrukcia, dobudovanie a modernizácia 

športového areálu v obci Halič 
Banskobystrický kraj 173 500,00 € 115 940,25 € 35,00 41 

31 Obec Pucov Multifunkčné ihrisko Žilinský kraj 123 800,00 € 82 587,89 € 34,67 42 

40 Obec Bystrička 
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska TJ 

SLOVAN BYSTRIČKA 
Žilinský kraj 122 374,80 € 81 583,20 € 34,67 43 

55 Obec Poniky Multifunkčné ihrisko „Ponická Huta“ Banskobystrický kraj 65 091,00 € 43 395,00 € 34,67 44 

144 Obec Trnovec nad Váhom 
Vybudovanie športovej infraštruktúry v obci 

Trnovec nad Váhom 
Nitriansky kraj 155 048,75 € 103 365,84 € 34,67 45 

80 Mesto Kolárovo 
Rekonštrukcia športového areálu ZŠ Mateja 

Korvína 
Nitriansky kraj 231 793,68 € 154 529,12 € 34,33 46 

58 Mesto Šahy 
Spoločná atletická dráha pri základných školách 

na Mládežníckej ulici v Šahách 
Nitriansky kraj 85 000,00 € 58 628,00 € 34,00 47 

60 Obec Chminianska Nová Ves 
Obnova verejných športovísk v obci 

Chminianska Nová Ves 
Prešovský kraj 118 903,00 € 79 269,00 € 34,00 48 

98 Obec Kamenica nad Cirochou 
Futbalové ihrisko pre mládež - stavebné úpravy 

povrchu a oplotenia 
Prešovský kraj 98 689,00 € 65 793,13 € 34,00 49 

76 Jazdecký klub Masarykov Dvor 
Stavebné úpravy a výstavba v rámci športového 

areálu Masarykov Dvor 
Banskobystrický kraj 624 534,00 € 624 534,00 € 33,75 50 

39 Mesto Svätý Jur 
Modernizácia a stavebné úpravy športového 

areálu ŠK Svätý Jur 
Bratislavský kraj 167 549,00 € 167 550,28 € 33,33 51 

103 Mesto Veľký Šariš 
Výstavba šatní športového areálu mesta Veľký 

Šariš 
Prešovský kraj 297 390,00 € 198 261,61 € 33,33 52 

134 Obec Šarišské Bohdanovce Rekonštrukcia telocvične Šarišské Bohdanovce Prešovský kraj 78 000,00 € 52 008,71 € 33,00 53 

153 Obec Drienov Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ Drienov Prešovský kraj 133 667,00 € 89 112,34 € 33,00 54 

62 Obec Dolná Streda 
Športový areál - SO 02 PRESTREŠENIE 

TRIBÚNY II. 
Trnavský kraj 105 192,78 € 70 128,52 € 31,00 55 

133 Obec Ľubotice 
ĽUBOTICE ŠPORTOVÝ AREÁL – 

REKONŠTRUKCIA PODKROVIA 
Prešovský kraj 194 747,00 € 129 832,16 € 30,67 56 

86 Obec Brusno 
Rekonštrukcia viacúčelového športového areálu 

v Brusne 
Banskobystrický kraj 121 039,00 € 80 692,73 € 30,33 57 

14 Slovenský zväz biatlonu 
Čiastočná rekonštrukcia areálu v Národnom 

biatlonovom centre v Osrblí 
Banskobystrický kraj 312 000,00 € 208 000,00 € 27,67 58 

146 Slovenský veslársky klub Dostavba lodenice SVK - Zemník Bratislavský kraj 90 000,00 € 60 000,00 € 22,00 59 



Žiadosti ODMIETNUTÉ pre nepslnenie podmienok výzvy 
SPOLU POČET:  2                                                                                                               SPOLU SUMA: 1 091 900,00 €  

       

Číslo 
žiadosti 

Názov predkladateľa Žiadosť Región Požadovaná suma Vlastná zdroje Poradie 

41 Orlové a príroda, s. r. o. 
Dostavba športového areálu Orlové s výstavbou 

viacúčelovej haly 
Trenčiansky kraj 650 000,00 € 936 401,00 € 1 

87 Mesto Svidník Hala zimného štadióna v meste Svidník Prešovský kraj 441 900,00 € 294 612,70 € 2 

Žiadosti VYRADENÉ v rámci formálnej kontroly 
SPOLU POČET:  28                                                                               SPOLU SUMA: 8 747 300,95 €  

       

Číslo 
žiadosti 

Názov predkladateľa Žiadosť Región Požadovaná suma Vlastná zdroje Poradie 

12 Mesto Skalica 
Obnova športového areálu pri ZŠ Mallého v meste 

Skalica 
Trnavský kraj 73 018,76 € 48 679,18 € 1 

25 Obec Hlinné Výstavba športovej infraštruktúry v obci Hlinné Prešovský kraj 120 939,63 € 80 626,43 € 2 

27 Obec Kokava nad Rimavicou 
Rekonštrukcia budovy - športový areál v obci 

Kokava nad Rimavicou 
Banskobystrický kraj 64 900,00 € 45 100,00 € 3 

43 UNIPLÁŽ 
Nafukovacia hala v areáli plážových športov 

UNIPLÁŽ 
Trenčiansky kraj 78 134,00 € 53 000,00 € 4 

56 Mesto Pezinok 
Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ 

Fándlyho 
Bratislavský kraj 270 000,00 € 180 000,00 € 5 

63 Mesto Michalovce 
Vybudovanie vzduchotechniky a odvlhčovania 

priestoru zimného štadióna v Michalovciach 
Košický kraj 217 000,00 € 145 662,75 € 6 

78 Mesto Galanta 
Rozšírenie telocvične pri Arkádii Galanta - ul. Kpt. 

Nálepku Galanta 1575/37 Galanta - Trnavský kraj 
Trnavský kraj 128 200,00 € 85 467,00 € 7 

81 Obec Lokca Atletická dráha pri ZŠ Lokca Žilinský kraj 50 000,00 € 30 341,58 € 8 

82 Prešovský samosprávny kraj 
Výstavba novej telocvične Gymnázia, 17. 

novembra 6, Stará Ľubovňa 
Prešovský kraj 1 043 055,00 € 695 371,00 € 9 

83 Mesto Žiar nad Hronom 
Rekonštrukcia športoviska v areáli I. ZŠ - Žiar nad 

Hronom 
Banskobystrický kraj 332 850,97 € 221 900,64 € 10 

93 Žilinská univerzita v Žiline 
Rekonštrukcia a modernizácia športovej 

infraštruktúry Žilinskej univerzity v Žiline 
Žilinský kraj 625 514,36 € 417 009,58 € 11 

102 Obec Zemné Multifunkčné ihrisko 40x20m v obci Zemné Nitriansky kraj 65 583,00 € 43 722,41 € 12 

105 Obec Podlužany Multifunkčné ihrisko v obci Podlužany Nitriansky kraj 54 336,00 € 36 224,03 € 13 

107 Obec Pusté Čemerné Multifunkčný športový areál Pusté Čemerné Košický kraj 68 190,00 € 45 510,00 € 14 

110 Obec Šoporňa Multifunkčná športová plocha s prekrytím Trnavský kraj 228 453,00 € 152 301,00 € 15 

118 Mesto Humenné Viacúčelová nafukovacia hala  Humenné Prešovský kraj 176 726,00 € 117 818,40 € 16 

125 Obec Oravská Lesná Multifunkčný športový areál Oravská Lesná Žilinský kraj 81 300,00 € 54 336,60 € 17 

131 Mesto Dubnica nad Váhom 
Obnova športového areálu pri Základnej škole 

Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom 
Trenčiansky kraj 229 162,00 € 229 254,00 € 18 

132 Obec Čierny Brod 
Multifunkčné ihrisko - novostavba v obci Čierny 

Brod 
Trnavský kraj 81 000,00 € 54 127,86 € 19 

150 Obec Jasenov JASENOV - FUTBALOVÉ IHRISKO Prešovský kraj 100 360,00 € 66 905,06 € 20 

151 Gejdoš, s.r.o. 
Rozvoj športu prostredníctvom výstavby športovej 

infraštruktúry – plavárne v obci Zuberec 
Žilinský kraj 896 540,08 € 597 693,38 € 21 

167 
Hokejový klub HK '95 Považská 

Bystrica 
Stavebná úprava bývalej kaviarne na šatne Trenčiansky kraj 87 000,00 € 87 000,00 € 22 

168 CopyLeaders Prievidza 
Rekonstrukcia a modernizacia multifunkcnej haly v 
regione Horna Nitra 

Trenčiansky kraj 422 000,00 € 550 000,00 € 23 

172 Mesto Prešov 
ZIMNÝ ŠTADIÓN V PREŠOVE – STAVEBNÉ 

ÚPRAVY 
Prešovský kraj 1 112 642,00 € 741 762,00 € 24 

173 Lyžiarsky klub SKI Jezersko 
Národné tréningové centrum pre zjazdové 

lyžovanie 
Prešovský kraj 1 250 000,00 € 1 729 300,00 € 25 

175 Obec Podzámčok Podzámčok - šatne s tribúnou Banskobystrický kraj 64 200,00 € 42 800,00 € 26 

176 Obec Spišské Tomášovce Multifunkčné ihrisko Košický kraj 115 735,15 € 0,00 € 27 

177 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. 
Stroje a zariadenia na úpravu, údržbu, analýzu a 

osvetlenie hracej plochy 
Bratislavský kraj 710 461,00 € 473 641,00 € 28 
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