
Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-12/2020 

ZÁPISNICA 

z  12. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu 

Miesto konania:            Videokonferencia pomocou aplikácie ZOOM 

Dátum a čas konania: 

28.10. 2020, 10:00 - 16:00 (následne prerušené, pokračovanie 2.deň)  

29.10. 2020, 15:30 – 19:00  

Predsedajúci: Ladislav Križan, predseda SR FNPŠ 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí: 

1. Jaroslav Rybánsky, podpredseda SR FNPŠ 

2. Mária Berdisová, členka SR FNPŠ 

3. Jozef Turčány, člen SR FNPŠ 

4. Dušan Šaradín, člen SR FNPŠ 

5. Jozef Krnáč, člen SR FNPŠ 

6. Miroslav Dráb, člen SR FNPŠ 

7. Ivan Greguška, člen SR FNPŠ 

8. Ľudovít Jurinyi, člen SR FNPŠ 

9. Anton Danko, člen SR FNPŠ  

10. Gábor Asványi, člen SR FNPŠ 

 

Prizvaní hostia: 

1. Jaromír Šmátrala, predseda dozornej rady FNPŠ  

2. Tibor Brezovský, generálny riaditeľ kancelárie FNPŠ 

3. Matúš Štulajter, právny poradca FNPŠ 

4. Silvia Ondrejčáková, zamestnanec FNPŠ 

5. Martin Johanes – audítor FNPŠ, prítomný v bode 3 

6. Anna Orthová – členka DR FNPŠ 

7. Ivana Lednická – členka DR FNPŠ 

8. Alena Kánová – členka DR FNPŠ 

9. Peter Dedík - poverený riadením sekcie športu, MŠVVaŠ SR, prítomný v bode 6 
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA SR FNPŠ: 

1. Otvorenie  

2. Schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov  

3. Účtovná závierka a výročná správa FNPŠ za rok 2019  

4. Informácia o činnosti orgánov Fondu na podporu športu od 11. zasadnutia správnej rady  Fondu na 

podporu športu konanej dňa 29.9.2020  

5. Informácia o doterajšom priebehu a výsledku prerokovávania poslaneckého návrhu na  zmenu 

zákona č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení  niektorých zákonov vrátane 

priamo vo výboroch NR SR podaných pozmeňujúcich  návrhov  

6. Schvaľovanie návrhu Zmluvy o poskytnutie finančných prostriedkov medzi MŠVVaŠ SR  a FNPŠ  

7. Nájomná zmluva na prenájom kancelárie pre pracovníkov FNPŠ  

8. Hlavné priority a úlohy generálneho riaditeľa kancelárie FNPŠ do najbližšieho zasadnutia  

9. Informácia o činnosti jednotlivých odborných komisií Fondu na podporu športu a predloženie priorít 

nimi navrhovanej podpory športového sektora  

10. Výzvy - aktuálny stav a perspektívy  

11. Rôzne 

 

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA 

1. OTVORENIE 

Zasadnutie správnej rady prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu ZOOM otvoril predseda          

správnej rady FNPŠ, Ladislav Križan, ktorý privítal prítomných členov SR FNPŠ a skonštatoval, že SR               

FNPŠ je uznášania schopná. Ocenil prítomnosť predsedu a viacerých členiek DR FNPŠ. Vypracovaním             

zápisnice zo zasadania bol poverený pracovník FNPŠ Matúš Štulajter, overením zápisnice predseda            

SR FNPŠ Ladislav Križan, GRK FNPŠ Tibor Brezovský a pracovníčka FNPŠ Silvia Ondrejčaková. 

2. SCHVÁLENIE PROGRAMU SPRÁVNEJ RADY 

Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan odprezentoval navrhovaný program zasadnutia, ktorý bol zaslaný            

všetkým členom správnej rady, s tým, že navrhol, aby pôvodný bod 5 bol presunutý do bodu 3 a                 

naopak. Predseda SR FNPŠ navrhol hlasovať o návrhu programu SR FNPŠ.  

Členovia SR FNPŠ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  
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Uznesenie č. 1/12/2020 

1. SR FNPŠ schvaľuje navrhnutý program rokovania SR FNPŠ s hore uvedenými úpravami. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

 

3.             ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A VÝROČNÁ SPRÁVA FNPŠ ZA ROK 2019 

Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan zopakoval genézu vzniku FNPŠ ako právnickej osoby i účtovnej              

jednotky od 15.10.2019, pričom akcentoval fakt, že pohľadávka FNPŠ voči MŠVVaŠ v zmysle § 25 ods.               

3 zákona č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu (ZoFNPŠ) by mala byť podľa jeho názoru                

súčasťou účtovníctva účtovnej závierky FNPŠ za rok 2019 a nevyhnutnosť predloženia všetkých týchto            

podkladov vrátane hlavnej knihy audítorovi i DR FNPŠ. 

Predseda DR FNPŠ Jaromír Šmátrala uviedol, že je nevyhnutné predložiť kompletne v jednom súbore             

výročnú správu a účtovnú závierku overenú audítorom, čo sa doteraz nestalo.  

Členka DR FNPš Iveta Lednická, uviedla, že DR FNPŠ nemá k dispozícii hlavnú knihu, pričom sa                

nevedia vyjadriť k účtovnej závierke. Zároveň dodala, že súčasťou výročnej správy je účtovná závierka,             

pričom výročnú správu nevypracováva subjekt, ktorý podáva k nej aj stanovisko. 

Podpredseda SR Jaroslav Rybánsky predstavil genézu tvorby a finalizácie výročnej správy a účtovnej            

závierky a stanovisko hlavnej kontrolórky športu k lehote na jej vypracovanie. Zopakoval, že výročná             

správa bola vypracovaná zamestnancami FNPŠ za asistencie členky SR FNPŠ Márie Berdisovej a             

účtovná závierka v spolupráci s Tax Office Hennel. 

Silvia Ondrejčáková poznamenala, že overenie účtovnej závierky a výročnej správy FNPŠ za rok 2019              

audítorom nebolo možné dokončiť z dôvodu chýbajúcich podkladov, ktoré neboli FNPŠ vydané zo             

strany MŠVVaŠ SR a Úradu vlády SR (menovací dekrét 2. predsedu SR FNPŠ Dušana Guľáša). Pre                

absenciu týchto dokumentov Štátna pokladnica nemohla vydať konfirmačný list, ako jeden zo            

základných dokladov pre audit.  

Predseda SR Ladislav Križan navrhol, aby SR FNPŠ dala pokyn NŠC a v rámci neho spoluprcujúcej                

externej ekonómke FNPŠ zaúčtovať 200 000 eur (pohľadávka MŠVVaŠ), nakoľko návrh na odpis            

pohľadávky môže dať v zmysle § 4 ods. 3 písm. l) ZoFNPŠ len SR FNPŠ, čo sa doteraz nestalo.  

Audítor FNPŠ Martin Johanes, ktorý bol účastný na zasadnutí SR FNPŠ v tomto bode, predstavil               

možnosť zaúčtovať pohľadávku ako podmienené aktívum v poznámkach v podsúvahe, pričom          

účtovníctvo by mal viesť ten, kto tento proces začal (otvorený rozvrh, založené účtovné knihy). 

V následnej diskusii sa zhodli členovia SR FNPŠ na tom, že o 200 000 eur určených ako mimoriadny                 

príspevok na zabezpečenie prevádzky fondu FNPŠ by mali neprestať žiadať preto, aby o ne nebola               

následne krátená suma 20 000 000 eur určená na projekty pre športový sektor. Člen SR FNPŠ Jozef                 
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Turčány navrhol, aby nám MŠVVaŠ mohlo predmetnú pohľadávku zaplatiť v budúcnosti, po diskusii a              

dohode s MŠVVaŠ požiadať o rozpočtové opatrenie MF SR pre splnenie povinnosti uvedenej v             

ZoFNPŠ.  

Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 2/12/2020 

1. SR FNPŠ berie na vedomie informáciu o stave účtovníctva za roky 2019 – 2020. 

2. SR FNPŠ poveruje jej predsedu, aby sa s cieľom uzavrieť účtovníctvo za rok 2019 obrátil na                                 

NŠC pre “ekonomické služby” poskytované FNPŠ zo strany NŠC.  

Hlasovanie 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

 

4. INFORMÁCIA O DOTERAJŠOM PRIEBEHU A VÝSLEDKU PREROKOVÁVANIA             

POSLANECKÉHO NÁVRHU NA ZMENU ZÁKONA Č. 310/2019 Z.Z. O FONDE NA PODPORU                       

ŠPORTU A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV VRÁTANE PRIAMO VO VÝBOROCH                       

NR SR PODANÝCH POZMEŇUJÚCICH  NÁVRHOV 

Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan predstavil genézu legislatívneho procesu v rámci poslaneckého            

návrhu novely ZoFNPŠ. Poslanecký návrh na zmenu ZoFNPŠ, ktorý bol doručený na jeseň 2020 do NR                

SR, bol počas jeho prerokovávania na zasadnutiach výborov NR SR i za jeho osobnej účasti (3x) a                 

účasti podpredsedu SR FNPŠ Jaroslava Rybánskeho (1x) a ich vystúpení po predchádzajúcej            

komunikácii i s členmi orgánov FNPŠ doplnený o pozmeňujúce návrhy schválené napokon naprieč             

koalíciou a opozíciou. Jeho finálna verzia by totiž mala po jeho účinnosti okrem iného explicitne               

umožniť, aby účelom podpory a rozvoja okrem už existujúcich a už uvedených v § 1 ZoFNPŠ bol i nový                   

účel. Konkrétne ide o výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu športovej infraštruktúry aj vzhľadom            

na už v decembri 2019 prijaté uznesenie Vlády SR (č. 625/2019 z 18.12.2019). Nový § 20a, ktorý by                  

mal dať FNPŠ možnosť pružnejšie reagovať na dopady pandémie COVID-19 na športový sektor v SR a                

prípadne ich spolu s ďalšími aktérmi zmierňovať, keďže pandémia COVID-19 bude bohužiaľ s vysokou              

pravdepodobnosťou trvať ešte v lepšom prípade nie iba týždne, ale mesiace.  

Podpredseda SR FNPŠ Jaroslav Rybánsky uviedol, že správna rada FNPŠ o novelu žiadala už v apríli,              

podnety k možnej novele boli zozbierané počas pracovných porád v advokátskej kancelárii GARANT           

PARTNER legal s.r.o. 
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Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan poznamenal, že po účinnosti novely ZoFNPŠ nebude jasné             

vymedzenie kompetencií medzi predsedom SR FNPŠ, ktorý by sa mal stať štatutárnym orgánom FNPŠ              

namiesto 11- člennej SR FNPŠ pre § 4, ods.3, písm. n), ktorý sa nenavrhuje zmeniť ani vypustiť.  

Pracovník FNPŠ Matúš Štulajter navrhol možné pozitívne alebo negatívne kompetenčné konflikty           

jasnejšie vymedziť v štatúte, rokovacom poriadku SR FNPŠ a v organizačnom poriadku FNPŠ. 

V následnej diskusii sa členovia SR FNPŠ zhodli na prínosoch pozmeňujúcich návrhov, no stále veľké               

množstvo aplikačných problémov bude nutné riešiť v rámci prípravy komplexnej zmeny ZoFNPŠ, ktorá             

by mala byť predložená do medzirezortného pripomienkového konania v roku 2021, a na ktorej FNPŠ               

má záujem veľmi aktívne participovať.  

Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 3/12/2020 

1. SR FNPŠ berie na vedomie informácie týkajúce sa novely a pozmeňujúcich návrhov                         

k ZoFNPŠ.  

Hlasovanie 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

 

5. INFORMÁCIA O ČINNOSTI ORGÁNOV FONDU NA PODPORU ŠPORTU OD 11.                   

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY  FONDU NA PODPORU ŠPORTU KONANEJ DŇA 29.9.2020 

Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan uviedol, že zamestnanci FNPŠ zatiaľ majú dočasné faktické miesto              

výkonu práce v sídle STARZ-u na Junáckej 4. Zdôraznil, že boli založené pre všetkých členov SR FNPŠ                

i DR FNPŠ a zamestnancov pracovné emaily v formáte priezvisko@fnps.sk vďaka zakúpeným            

licenciam na Microsoft Office 365. GRK FNPŠ Tiborovi Brezovskému a pracovníčke FNPŠ           

Ondrejčákovej boli zároveň zakúpené služobné mobilné telefóny. Všetky kontakty na členov orgánov i             

pracovníkov FNPŠ boli zverejnené na webovom sídle FNPŠ. Vyzval všetkých, aby si ich sfunkčnili, lebo               

v budúcnosti má cez ne prebiehať všetka pracovná komunikácia. Zopakoval aktivity vo vzťahu k NR SR.  

Podpredseda SR FNPŠ Jaroslav Rybánsky objasnil genézu rokovaní ohľadom možného sídla FNPŠ            

v rekonštruovanom Dome športu na Junáckej ulici, alternatívu za krátkeho pôsobenia 2. predsedu SR             

FNPŠ Dušana Guľáša s detašovaným pracoviskom v Piešťanoch a obdobie dočasného sídla kancelárie          

na Stromovej ulici. 

Predseda DR FNPŠ Jaromír Šmátrala požiadal, aby materiály k zasadnutiam SR FNPŠ boli zasielané             

v zmysle rokovacieho poriadku SR FNPŠ. 
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Uznesenie č. 4/12/2020 

1. SR FNPŠ berie na vedomie správu o činnosti jednotlivých orgánov FNPŠ. 

Hlasovanie 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

 

 

6.  SCHVAĽOVANIE NÁVRHU ZMLUVY O POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV             

MEDZI MŠVVAŠ SR  A FNPŠ 

Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan predstavil problematiku Zmluvy o poskytnutí finančných          

prostriedkov medzi MŠVVaŠ a FNPŠ, ktorej text bol už dávnejšie zaslaný členom SR FNPŠ emailom,               

pričom skonštatoval, že v rámci všetkých minulých zasadnutí SR FNPŠ nebolo prijaté uznesenie,            

ktorým by tá poverila predseda SR FNPŠ na jej podpis od vzniku FNPŠ až doteraz. Uviedol, že zmluvu                  

podpíše, ak ho na to SR FNPŠ ako štatutárny orgán FNPŠ uznesením poverí. 

Členka SR FNPŠ Mária Berdisová navrhla zmluvu podpísať a následne požiadať o zmenu textu             

uznesenia vlády č.625/2019 a súvisiace vyhotovenie dodatku k zmluve po jeho zmene. 

Poverený riadením sekcie športu na MŠVVaŠ Peter Dedík, ktorý bol účastný na zasadnutí SR FNPŠ v                

tomto bode, aktuálne informoval prítomných o detailoch spolupráce FNPŠ s MŠVVaŠ, a to aj vzhľadom              

na práve skončené rokovanie so zástupcami MH SR, ktoré sa týkalo spolupráce pri možnom zmiernení               

dopadov pandémie COVID-19 na športový sektor. Ďalej informoval o obsahu dodatkov zmlúv medzi             

MŠVVaŠ a 71 národnými športovými zväzmi (NŠZ) vrátane navýšenia príspevku uznanému športu            

(PUŠ) pre vyššie výnosy. Tieto boli v celkovej sume do 17 miliónov eur zaslané na bankové účty 71                  

NŠZ do konca októbra 2020. Informoval i o pomoci vo výške 2 miliónov eur, ktoré boli v rovnakom                 

termíne už zaslané na 5 NŠZ (SFZ 760 000 eur, SZĽH 580 000 eur, SBA- 220 000 eur, SVF- 220 000                     

eur, SZH- 220 000 eur) ako pomoc pre profesionálne športové kluby pri 50% spoluúčasti NŠZ (SFZ                

380 000 eur, SZĽH 290 000 eur, SBA- 110 000 eur, SVF- 110 000 eur, SZH- 110 000 eur). V spolupráci                    

s MH SR sa pripravujú dve schémy pomoci - prvá sa má týkať možnej pomoci športovým klubom z                 

amatérskeho a masového športu organizovaného v NŠZ (zväčša právna forma občianske združenia) s             

ohľadom na počet aktívne športujúcich detí a druhá by sa mala týkať profesionálnych športových klubov               

najvyšších súťaži v kolektívnych športoch (zväčša právna forma obchodnej spoločností). Na záver           

predstavil už spomínané novely ZoFNPŠ, no najmä novely zákona o športe, v ktorej sa má explicitne               

upraviť i možnosť zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 priamo z rozpočtu MŠVVaŠ mimo PUŠ.  

Člen SR FNPŠ Gábor Ašványi sa ho pýtal na bližšie detaily možnej existencie spoločného a               

koordinovaného postupu pri zmierňovaní pandémie COVID-19 na športový sektor.  

Peter Dedík, poverený riadením sekcie športu na MŠVVaŠ, uviedol aktuálny stav s tým, že sa budú                

ďalej organizovať koordinačné stretnutia všetkých zainteresovaných subjektov vrátane FNPŠ.  
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Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan sa ho následne opýtal, či už teraz vie o existencii subjektov zo                 

športového sektora, ktoré prepadli sitom pomoci, a ktorým nebude možné pomôcť ani v budúcnosti pre               

legislatívne obmedzenia zo zdrojov MH, MŠVVaŠ atď, no na ktoré by sa nemalo zabudnúť. 

Peter Dedík, poverený riadením sekcie športu na MŠVVaŠ, uviedol, že primárna pomoc by mala ísť pre                

športové kluby, pričom zatiaľ nie sú vyčlenené zdroje pre vlastníkov a prevádzkovateľov športovej             

infraštruktúry a prípadná pomoc z MIRRI SR skôr tak isto nebude možná. 

Členka SR FNPŠ Mária Berdisová zhrnula všetky plánované finančné toky do rozpočtu FNPŠ (ZoFNPŠ              

+ uznesenie Vlády SR č. 625/2019 z 18.12.2019), pričom pripomenula, že 20 miliónov ZoFNPŠ už na                

účte FNPŠ v zmysle písomného stanoviska MF SR ku koncu roka 2020 nemusia byť vrátane do                

štátneho rozpočtu a finančné zdroje podľa uznesenia vlády č. 625/2019 z 18.12.2019 sú finančné              

prostriedky rozpočtované podľa rokov v zmysle pravidla “t+2”.  

Uznesenie č. 5/12/2020 

1. SR konvaliduje rozhodnutie 1. predsedu SR FNPŠ Jozefa Gönciho podpísať zmluvu s                         

MŠVVaŠ. SR FNPŠ súhlasí so znením zmluvy zaslanej z MŠVVaŠ a poveruje predsedu SR FNPŠ                             

Ladislava Križana menom FNPŠ jej podpísaním. Zároveň ho SR FNPŠ poveruje spolu s                         

podpredsedom SR FNPŠ Jaroslavom Rybánskym a členkou SR FNPŠ Máriou Berdisovou na                     

začatie rokovaní s MŠVVaŠ o možnej zmene textu uznesenia Vlády SR č. 625/2019 z 18.12.2019 a                               

následne dodatku s ním súvisiacej zmluvy. 

Hlasovanie 

Prítomní: 10 

Za: 10  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

 

7.  NÁJOMNÁ ZMLUVA NA PRENÁJOM KANCELÁRIE PRE PRACOVNÍKOV FNPŠ 

Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan uviedol, že FNPŠ má síce právne sídlo v 1 malej kancelárii na                 

Stromovej ulici č. 9 od vzniku FNPŠ, ale stále nemá ani po roku existencie svoje faktické sídlo. Z                  

dôvodu posunutia plánovanej kolaudácie Domu športu, o ktorom bolo dlhodobo uvažované ako o             

možnom sídle FNPŠ, až na 1.-2. štvrťrok roku 2021, je potrebné to akútne zmeniť z dôvodu nástupu                 

GRK FNPŠ do práce od 1.10.2020 a (plánovaného) nárastu pracovníkov FNPŠ po vypísaní výziev v               

ďalších mesiacoch. V následnej diskusii sa členovia SR FNPŠ, pri deklarovanom konflikte záujmov zo              

strany predsedu SR FNPŠ Ladislava Križana ako súčasne riaditeľa STARZ, zhodli na zámere uzavrieť              

zatiaľ nájomnú zmluvu na kancelárske priestory v sídle STARZ na Junáckej ulici č.4. Tie by mali zatiaľ                 

slúžiť ako dočasné faktické sídlo FNPŠ pre oboch aktuálnych pracovníkov FNPŠ (GRK FNPŠ Tibor              

Brezovský a Silvia Ondrejčáková). Zmluvu v prípade kladných stanovísk orgánov hlavného mesta SR             

Bratislavy vrátane Mestského zastupiteľstva za STARZ podpíše Ladislav Križan a za FNPŠ podpíše             

GRK FNPŠ Tibor Brezovský. Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan na záver požiadal členov SR FNPŠ,               

aby sa pre všetky súvislosti veľmi strategicky zamysleli do najbližšieho zasadnutia SR FNPŠ, akým              

spôsobom sa SR FNPŠ ako najvyšší výkonný orgán postaví k výberu priestorov pre budúce trvalé sídlo               

7 



FNPŠ, a to či cez verejnú obchodnú súťaž alebo inak pre možnosti, ktorej dnes poskytuje právna                

úprava tak, aby bolo zvolené najlepšie možné riešenie z hľadiska verejného záujmu.  

Predseda DR FNPŠ Jaromír Šmátrala upozornil SR FNPŠ na zrejme pisárske chyby v návrhu nájomnej               

zmluvy na prenájom kancelárie pre pracovníkov FNPŠ, a to: na začiatku návrhu Zmluvy na strane č.1                

ako konajúci za FNPŠ uvedený Tibor Brezovský, generálny riaditeľ kancelárie FNPŠ a na konci na               

strane č. 9 za nájomcu má podpísať JUDr. Jaroslav Rybanský, podpredseda SR FNPŠ a na strane č.                 

11 má za nájomcu podpísať Tibor Brezovský, generálny riaditeľ kancelárie FNPŠ. Predseda DR FNPŠ              

tiež dal do pozornosti, že ak má podpisovať za FNPŠ pán Tibor Brezovský ako generálny riaditeľ                

kancelárie FNPŠ mal by tam byť dodatok, že podpisuje na základe plnej moci alebo v zmysle § 4 ods. 2                    

zák. č. 310/2019 Z. z. by mal podpisovať v mene fondu Predseda SR FNPŠ a iba v čase neprítomnosti                   

Predsedu SR FNPŠ ho zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda SR FNPŠ. 

 

Uznesenie č. 6/12/2020 

1. SR FNPŠ berie na vedomie návrh nájomnej zmluvy na dočasnú kanceláriu FNPŠ a poveruje                             

v mene FNPŠ jej podpisom GRK FNPŠ Tibora Brezovského. 

Hlasovanie 

Prítomní: 11 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

8.  HLAVNÉ PRIORITY A ÚLOHY GENERÁLNEHO RIADITEĽA KANCELÁRIE FNPŠ DO 

NAJBLIŽŠIEHO ZASADNUTIA SR. 

GRK FNPŠ Tibor Brezovský zhrnul svoju činnosti za mesiac október, konkrétne založenie účtov v              

banke, bankomatovej karty, kúpu mobilných telefónov pre zamestnancov FNPŠ, zriadenie pracovných           

mailov. Uviedol, že vykonal audit externých dohôd s dodávateľmi služieb. Akcentoval potrebu           

navyšovania stavov v rámci kancelárie FNPŠ, pričom navrhol odloženie schválenie organizačného          

a pracovného poriadku na novembrové rokovanie SR FNPŠ. 

Podpredseda SR FNPŠ Jaroslav Rybánsky uviedol, že je potrebné zamestnať kvalitných ľudí, ktorým             

prislúcha aj adekvátne platové ohodnotenie. Pripomenul, že nie je možné žiadať od odborných komisií              

FNPŠ rozsiahlu činnosť nakoľko boli od 1.6. 2020 ,,uspaté” a akcentoval relevanciu externých právnych              

služieb, najmä čo sa týka prípravy znenia výzvy a dennodennej činnosti FNPŠ. 

Člen SR FNPŠ Jozef Turčány navrhol, aby bol vypracovaný prevádzkový rozpočet kancelárie FNPŠ a              

zároveň návrh rozpočtu (rozdelenia zdrojov) podľa jednotlivých oblastí činnosti FNPŠ.  

Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan opäť priblížil genézu témy členov odborných komisii ako             

zamestnancov FNPŠ v zmysle ZoFNPŠ. Navrhol, aby do konca roka 2020 NŠC ukončilo poskytovanie              

dnes objednávaných služieb od FNPŠ tak, aby celá agenda od 1.1.2020 následne prešla na interného               
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zamestnanca FNPŠ. Znova zopakoval potrebu budovania interných kapacít FNPŠ, najmä analytického           

Inštitútu športovej politiky.  

Člen SR FNPŠ Ivan Greguška akcentoval potrebu čím skôr zamestnať minimálne dvoch ďalších             

zamestnancov do kancelárie FNPŠ. 

Uznesenie č. 7/12/2020 

1. SR FNPŠ berie na vedomie informáciu generálneho riaditeľa FNPŠ o vykonaných úkonoch,                       

pričom ho poveruje spracovať návrh rozpočtu FNPŠ na rok 2020, vypracovať finálnu podobu                         

organizačnej štruktúry a postupne prijať ďalších zamestnancov FNPŠ. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

 

9.  INFORMÁCIA O ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ODBORNÝCH KOMISIÍ FONDU NA PODPORU 

ŠPORTU A PREDLOŽENIE PRIORÍT NIMI NAVRHOVANEJ PODPORY ŠPORTOVÉHO SEKTORA  

Člen SR FNPŠ a zároveň člen odbornej komisie pre infraštruktúru Gábor Asványi zrekapituloval             

doterajšiu činnosť komisie, následne odprezentoval jednotlivé priority v oblasti podpory, pričom           

akcentoval pozíciu MŠVVaŠ a SOŠV v procese pasportizácie existujúcej športovej infraštruktúry v SR. 

Členka SR FNPŠ Mária Berdisová za komisiu pre financovanie športu uviedla väzby FNPŠ na zákon č.                

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo verejnej správa a vízie komisie pre financovanie športu v             

rámci jej budúcej činnosti. 

Člen SR FNPŠ Ivan Greguška navrhol, aby sa komisia pre financovanie športu zmenila na pracovnú               

skupinu, ktorá by v oblastiach financií pomáhala FNPŠ a aby sa určilo jej personálne obsadenie. 

Člen SR FNPŠ Jozef Krnáč ako predseda komisie pre štátnu športovú reprezentáciu predstavil genézu              

činnosti komisie a odprezentoval jej hlavné priority podľa predloženého materiálu. 

Člen SR FNPŠ Jozef Turčány ako predseda komisie pre šport mládeže a šport pre všetkých               

odprezentoval priority na základe zasadnutia komisie zo dňa 27.10. 2020, následne opustil            

videokonferenciu pre iné pracovné povinnosti.  

Rokovanie SR FNPŠ bolo následne po dohovore ostatných členov SR FNPŠ prerušené a pokračovalo              

na druhý deň- 29.10. 2020 od 15:30. Člen SR FNPŠ Anton Danko sa kvôli pracovným povinnostiam ako                 

primátor mesta Poprad pre prípravu celoštátneho testovania pokračovania rokovania nemohol          

zúčastniť. 
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Na úvod člen SR FNPŠ a zároveň predseda odbornej komisie pre vrcholový šport Ivan Greguška,               

predstavil priority komisie podľa predloženého materiálu, pričom diferencoval oblasti podpory počas           

a po skončení pandémie. 

Podpredseda SR FNPŠ Jaroslav Rybánsky načrtol otázku ďalšieho fungovania komisií po predložení            

priorít. 

Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan uviedol na základe všetkého predloženého,od ktorého je činnosť             

SR FNPŠ závislá, že v najbližšej budúcnosti považuje on osobne za kľúčové vyhlásenie výzvy             

týkajúcej sa infraštruktúry a výzvy týkajúcej sa zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 na športový            

sektor v SR, pričom po účinnosti novely ZoFNPŠ bude potrebné definitívne doriešiť odmeňovanie             

členov komisií, ktoré sa má ňou meniť.  

Po následnej diskusii sa členovia SR FNPŠ hlasovali o tomto návrhu uznesenia. 

Uznesenie č. 8/12/2020 

1. SR FNPŠ berie na vedomie výstupy od jednotlivých predsedov komisií. 

Hlasovanie 

Prítomní: 10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

 

 

 

10.  VÝZVY - AKTUÁLNY STAV A PERSPEKTÍVY  

Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan zopakoval genézu, stav a priority v rámci výzvy a nevyhnutnosť              

prijať zásady poskytovania finančných prostriedkov. 

Podpredseda SR FNPŠ Jaroslav Rybánsky zopakoval proces kreácie výzvy na infraštruktúru           

a ingerenciu jednotlivých subjektov v tomto procese (advokátske kancelárie, zamestnanci FNPŠ, SOŠV,          

MŠVVaŠ). 

Po následnej diskusii sa členovia SR FNPŠ zhodli, že ako časovej priorite sa budú venovať návrhu                

textu výzvy vo vzťahu k športovej infraštruktúre aj vzhľadom na pripomienky komisie pre infraštruktúru.              

Následne k textu a jednotlivým pripomienkam prebehla veľmi rozsiahla diskusia. Jej hlavným záverom            

je nevyhnutnosť kalibrácie navzájom súvisiacich detailov aj vzhľadom na ďalšie získané dáta, fakty a              

analýzy vrátane písomných návrhov možných kritérii od jednotlivých členov SR FNPŠ.  

Zasadnutie postupne pred jeho úplným koncom opustili člen SR FNPŠ Jozef Krnáč a členka SR FNPŠ                

Mária Berdisová.  
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Ďalšie rokovanie k výzve sa preto po dohode ostatných členov SR FNPŠ uskutoční opäť online              

prostredníctvom aplikácie ZOOM dňa 19.11. 2020 o 13:00 hod.  

Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  

Uznesenie č. 9/12/2020 

1. SR FNPŠ prerokovala text výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej                       

infraštruktúry vrátane pripomienok komisie pre infraštruktúru. SR FNPŠ sa dohodla, že bude                       

pracovať na texte ďalej pomocou online nástroja na kolaboratívnu tvorbu a úpravu textu cez ich                             

pracovné kontá. SR FNPŠ ukladá členom SR emailom predložiť ich vlastné písomné návrhy                         

kritérií hodnotenia žiadostí a ich váhy, a to do 15.11.2020 do 24:00 hod.  

Hlasovanie 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

11.  RÔZNE 

V rámci bodu rôzne prebehla diskusia ku kancelárii a jej fungovanie, pričom predseda SR FNPŠ             

Ladislav Križan uviedol, že hlavná priorita je výzva, potom kancelárske priestory. Najneskôr v decembri             

musí byť obsadené ekonomické oddelenie. 

Člen SR FNPŠ Miroslav Dráb do ďalšieho zasadnutia SR FNPŠ dodá písomný výstup priorít za komisiu                

pre šport zdravotne znevýhodnených. 

Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan navrhol vypracovať zrozumiteľný popis fungovania a možností           

podpory prostredníctvom FNPŠ (FAQ- často kladené otázky a odpovede) a zverejniť ho na webovom             

sídle fondu vzhľadom na množstvo dopytov, ktoré sú nielen naňho emailom či inak kladené.  

 

Matúš Štulajter, v.r.  

zapisovateľ, právny poradca FNPŠ  

 

 

 

Ladislav Križan, v.r.  

predseda správnej rady FNPŠ a overovateľ zápisnice 
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Tibor Brezovský, v.r.  

generálny riaditeľ kancelárie FNPŠ a overovateľ zápisnice  

 

 

 

Silvia Ondrejčáková, v.r.  

koordinátor procesov FNPŠ a overovateľ zápisnice 
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