
 
Číslo zápisnice: FnPŠ-DR-5/2022 

 
 

 

ZÁPISNICA 
z 22. zasadnutia dozornej rady Fondu na podporu športu 

 
 
 
 

Miesto konania: sídlo FNPŠ 
 
Dátum a čas konania: 24.11.2022, od 13:00 hod. do 15:00 hod. 
 
 
Členovia DR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
1. Peter Dedík, predseda DR FNPŠ 
2. Mária Machová, členka DR FNPŠ 
3. Veronika Gmiterko, členka DR FNPŠ  
 
 
Členovia DR FNPŠ neprítomní a ospravedlnení na zasadnutí: 

 
- 
 

Členovia SR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 

Ladislav Križan, predseda SR FNPŠ 
 
Pracovníci FNPŠ prítomní na zasadnutí: 

Renata Munková, generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ 
Zora Bednáriková, vedúca ekonomického oddelenia FNPŠ 

 
Prizvaní hostia na zasadnutí: 
 

- 
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ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA 
 
1. OTVORENIE A SCHVAĽOVANIE NÁVRHU PROGRAMU ZASADNUTIA VRÁTANE PRÍPADNÝCH ZMIEN 
A DOPLNKOV 
 
Zasadnutie dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „DR FNPŠ“) otvoril predseda DR FNPŠ p. Peter 
Dedík, ktorý na úvod privítal členov DR FNPŠ prítomných na zasadnutí, predsedu SR FNPŠ p. Ladislava Križana 
a skonštatoval, že DR FNPŠ je uznášaniaschopná. Následne dal hlasovať o návrhu programu, ktorý bol 
pred zasadnutím dňa 21.11.2022 zaslaný všetkým členom DR FNPŠ v rámci pozvánky na zasadnutie. 
Vypracovaním zápisnice zo zasadnutia bola poverená p. Zora Bednáriková a za overovateľa zápisnice bola 
navrhnutá p. Mária Machová.  
 
Návrh programu zasadnutia DR FNPŠ:  
 

1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov, 
schvaľovanie overovateľa zápisnice  

2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia z 34. a 35. zasadnutia Správnej rady FNPŠ 
4. Podnet na preskúmanie žiadosti Obce Rovinka v rámci výzvy č. 2021/004 “Výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia športovej infraštruktúry“ 
5. Rôzne 

 
Členovia DR FNPŠ hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/5/2022 
 
Dozorná rada Fondu na podporu športu schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia a p. Máriu 
Machovú za overovateľa zápisnice. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 3 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ Z PREDCHÁDZAJÚCICH ZASADNUTÍ 

 
Predseda DR FNPŠ p. Peter Dedík informoval v spolupráci s predsedom SR FNPŠ p. Ladislavom Križanom 
o plnení uznesení prijatých na predošlých zasadnutiach nasledovne.  
 

Uznesenie č. 2/3/2022 DR FNPŠ: 

Dozorná rada FNPŠ zároveň odporúča predsedovi Správnej rady FNPŠ a kancelárii FNPŠ, aby bol návrh rozpočtu 
FNPŠ na rok 2023 predložený na schválenie najneskôr v decembri 2022. 
 
Schvaľovanie návrhu rozpočtu FNPŠ na rok 2023 sa predpokladá na zasadnutí Správnej rady FNPŠ v januári 
2023. 
 
Uznesenie č. 2/4/2022 DR FNPŠ:  

DR FNPŠ žiada Správnu radu FNPŠ o predkladanie návrhov výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevkov v rámci programov zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, 
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resp. zásad, spôsobov, kritérií hodnotenia žiadostí a hodnotiacej komisie o poskytnutie príspevku na projekt 
podpory pred ich schválením na pripomienkovanie Dozornej rade FNPŠ. 

P. Križan informoval o príprave v poradí 3. výzvy na podporu projektov výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 
športovej infraštruktúry, ktorá by mala byť vyhlásená do konca roku 2022. Členom DR FNPŠ bude zriadený online 
prístup k zdieľanej dokumentácii kancelárie FNPŠ, v rámci ktorého im bude poskytnutý priestor 
na pripomienkovanie návrhu pripravovanej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci 
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, číslo: 2022/002, vrátane kritérií 
hodnotenia žiadostí. P. Križan ďalej informoval o zámeroch menovania členov hodnotiacej komisie 
pre infraštruktúru a verejnej výzve pre odbornú obec uchádzať sa o členstvo v tejto komisii. P. Dedík zároveň 
informoval o prebiehajúcich aktivitách na určení pravidiel pre podávanie žiadostí na podporu projektov športovej 
infraštruktúry národného významu. 

Uznesenie č. 3/4/2022 DR FNPŠ  
 
DR FNPŠ schvaľuje odporúčanie, aby sa v rámci rokovaní o možnej sanácii dopadov energetickej krízy na šport 
nenavrhovalo riešenie tejto agendy prostredníctvom a na náklady FNPŠ. Ak by to bolo možné, vhodným riešením 
pomoci by bolo využitie centrálnych riešení alebo schém pripravovaných v rámci Ministerstva hospodárstva SR, 
prípadne iného ministerstva, ktoré bude touto úlohou poverené.  
 
Správna rada FNPŠ zobrala na vedomie odporúčanie DR ohľadne vyhlasovania výziev na priamu podporu športu 
a nevyhlasovania výziev, ktoré sa týkajú riešenia energetickej krízy. Na základe aktuálne dostupných informácií 
bude hlavným gestorom pomoci v rámci energetickej krízy Ministerstvo hospodárstva SR. 
 
Členovia DR FNPŠ hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 2/5/2022 
 
Dozorná rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu k plneniu uznesení 
z predchádzajúcich zasadnutí a schvaľuje odporúčania Správnej rade: 1. umožniť členstvo v hodnotiacej 
komisii pre infraštruktúru aj zástupcom neziskového sektora, 2. zverejniť zásady, spôsob a kritériá 
hodnotenia žiadostí najneskôr do 31. januára 2023 v prípade vyhlásenia výzvy do konca roka 2022. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 3 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3. INFORMÁCIA Z 34. A 35. ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY FNPŠ 
 
Predseda DR FNPŠ p. Peter Dedík spolu s predsedom SR FNPŠ p. Križanom, informovali členky DR FNPŠ 
o priebehu a záveroch 34. zasadnutia SR FNPŠ, ktoré sa konalo v Žiline 20.10.2022 za prítomnosti primátora 
mesta Žilina a 35. zasadnutia SR, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici 10.11.2022 za prítomnosti predstaviteľov 
mesta Banská Bystrica, a poskytli im informácie k jednotlivým bodom programu zasadnutí. 
P. Križan zároveň informoval o vyhlásení výberového konania na Riaditeľa kancelárie FNPŠ, ktoré je zverejnené 
na webových stránkach FNPŠ. 
 
Dozorná rada FNPŠ v tomto bode nehlasovala o žiadnom návrhu uznesenia. 
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4. PODNET NA PRESKÚMANIE ŽIADOSTI OBCE ROVINKA V RÁMCI VÝZVY Č. 2021/004 „VÝSTAVBA, 
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
 
Predseda DR FNPŠ p. Peter Dedík oboznámil členky DR FNPŠ so Žiadosťou obce Rovinka, podanej v rámci výzvy 
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, číslo 2021/004, ktorú schválila SR FNPŠ 
na základe podkladov od odbornej komisie. Členom DR FNPŠ bola k danej problematike zaslaná kompletná 
dokumentácia a komunikácia medzi kanceláriou FNPŠ a žiadateľom. Ďalej p. Peter Dedík informoval o stanovisku 
odbornej komisie, ktorá hodnotila samotnú žiadosť o poskytnutie príspevku. K tomuto bodu bola prizvaná aj 
p. Renata Munková, generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ, ktorá informovala členov DR FNPŠ o predložených 
podkladoch k žiadosti o poskytnutie príspevku a o probléme zaradenia neoprávnených výdavkov do samotnej 
žiadosti bez ich identifikácie v súlade s podmienkami výzvy. P. Križan konštatoval, že aj na základe fyzickej kontroly 
rekonštrukčných prác na futbalovom štadióne v Rovinke je nepochybné, že rekonštrukcia sa týkala aj 
neoprávnených výdavkov, zriadenia ubytovacích buniek. P. Munková informovala, že napriek schváleniu príspevku 
obci Rovinka na rozpočet vrátane neoprávnených výdavkov, nebola ešte zo strany FNPŠ podpísaná Zmluva 
o poskytnutí príspevku so žiadateľom, a preto nevznikol právny nárok žiadateľa na príspevok. Následne prebehla 
medzi zúčastnenými diskusia o možnosti zabezpečenia odborného znaleckého posudku z oblasti stavebníctva 
v procese posudzovania žiadostí, resp. administratívnej finančnej kontroly pri hodnotení projektov.  
 
Členovia DR FNPŠ hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 3/5/2022 DR FNPŠ: 

Dozorná rada FNPŠ na základe preskúmania žiadosti Obce Rovinka, rozhodnutia SR FNPŠ, všetkých 
súvisiacich dokumentov a zistených skutočností odporúča Správnej rade FNPŠ zmeniť rozhodnutie SR 
FNPŠ o schválení príspevku obci Rovinka v rámci príslušnej výzvy č. 2021/004 a príspevok neschváliť, 
vzhľadom na závažné nedostatky v predloženej dokumentácii projektu zo strany žiadateľa, znamenajúce 
nesplnenie podmienok výzvy. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 3 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
5. RÔZNE 
 
Predseda DR FNPŠ informoval členky DR FNPŠ o pozvaní na zasadnutie SR FNPŠ dňa 8.12.2022 v Bratislave. 

 
Dozorná rada FNPŠ v tomto bode nehlasovala o žiadnom návrhu uznesenia. 
 

Na záver zasadnutia predseda DR FNPŠ p. Peter Dedík poďakoval prítomným členom DR FNPŠ a hosťom 

za aktívnu účasť na zasadnutí.  

 

 

       Peter Dedík            Mária Machová 
     predseda Dozornej rady FNPŠ               členka Dozornej rady FNPŠ  

a overovateľka zápisnice 
 
 Zora Bednáriková 

              zapisovateľ, vedúca  
     ekonomického oddelenia FNPŠ  
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Uznesenia prijaté na zasadnutí Dozornej rady Fondu na podporu športu dňa 24. novembra 2022:  

 

Uznesenie č. 1/5/2022 DR FNPŠ: 

Dozorná rada Fondu na podporu športu schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia a p. Máriu Machovú za 

overovateľa zápisnice. 

T: ihneď 

Z: Peter Dedík 

 

Uznesenie č. 2/5/2022 DR FNPŠ: 

Dozorná rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu k plneniu uznesení z predchádzajúcich 
zasadnutí a schvaľuje odporúčania Správnej rade: 1. umožniť členstvo v hodnotiacej komisii pre infraštruktúru aj 
zástupcom neziskového sektora, 2. zverejniť zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí najneskôr do 31. 
januára 2023 v prípade vyhlásenia výzvy do konca roka 2022. 
 

T: ihneď 

Z: Peter Dedík 

 

Uznesenie č. 3/5/2022 DR FNPŠ: 

Dozorná rada FNPŠ na základe preskúmania žiadosti Obce Rovinka, rozhodnutia SR FNPŠ, všetkých súvisiacich 
dokumentov a zistených skutočností odporúča Správnej rade FNPŠ zmeniť rozhodnutie SR FNPŠ o schválení 
príspevku obci Rovinka v rámci príslušnej výzvy č. 2021/004 a príspevok neschváliť, vzhľadom na závažné 
nedostatky v predloženej dokumentácii projektu zo strany žiadateľa, znamenajúce nesplnenie podmienok výzvy. 
 

T: ihneď 

Z: Peter Dedík 


