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Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-16/2020 
 

ZÁPISNICA 
 
 

zo 16. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu 
 

Miesto konania: Videokonferencia 
 
 
Dátum a čas konania: 18.12. 2020, od 8:00 do 11:00  
 
Členovia SR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
1. Ladislav Križan, predseda SR FNPŠ 
2. Jaroslav Rybánsky, podpredseda SR FNPŠ 
3. Mária Berdisová, členka SR FNPŠ 
4. Jozef Turčány, člen SR FNPŠ 
5. Dušan Šaradín, člen SR FNPŠ 
6. Jozef Krnáč, člen SR FNPŠ 
7. Miroslav Dráb, člen SR FNPŠ 
8. Ivan Greguška, člen SR FNPŠ 
9. Ľudovít Jurinyi, člen SR FNPŠ 
10. Gábor Asványi, člen SR FNPŠ 
11. Anton Danko, člen SR FNPŠ 
 
Členovia DR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
Jaromír Šmátrala, predseda dozornej rady FNPŠ, ostatní členovia boli pozvaní, no nezúčastnili sa 
 
Pracovníci FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
1. Tibor Brezovský, generálny riaditeľ kancelárie FNPŠ 
2. Matúš Štulajter, právny poradca FNPŠ 
3. Silvia Ondrejčáková, zamestnanec FNPŠ 
4. Jozef Tvrdoň, zamestnanec FNPŠ 
 
 
ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA 
 
1. OTVORENIE 
 
Zasadnutie správnej rady prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu ZOOM otvoril predseda SR FNPŠ, 
Ladislav Križan, ktorý privítal prítomných členov správnej rady FNPŠ a skonštatoval, že SR FNPŠ je 
uznášaniaschopná. Vypracovaním zápisnice zo zasadania bol poverený Matúš Štulajter, overením zápisnice 
predseda SR FNPŠ Ladislav Križan a koordinátorka procesov FNPŠ Silvia Ondrejčáková. 
 
2. SCHVÁLENIE PROGRAMU SPRÁVNEJ RADY 
 
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan odprezentoval navrhovaný program zasadnutia, ktorý bol zaslaný všetkým 
členom SR FNPŠ. Program bol schválený bez zmien. 
Členovia SR FNPŠ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
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Uznesenie č. 1/16/2020 
 
SR FNPŠ schvaľuje nasledovný program zasadnutia SR FNPŠ. 
 
1. Otvorenie 
2. Schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov 
3. Schvaľovanie rozpočtu FNPŠ na rok 2020 v zmysle § 4, ods. 3, písm. i) ZoFNPŠ 
4. Schvaľovanie návrhu zmluvy o výkone člena SR FNPŠ a návrhu zmluvy o výkone člena DR 
FNPŠ s účinnosťou od 1.1.2021 po prerokovaní témy na zasadnutí DR FNPŠ dňa 16.12.2020 
5. Postoj FNPŠ k listu štátneho tajomníka Ivana Husára z 10.11.2020 s názvom “Žiadosť o zaslanie 
stanoviska k spolupráci pri realizácii podpory športu v súvislosti s pandémiou COVID-19”- 
aktualizácia 

a. Informácie o zmluve o poskytnutí príspevku na mimoriadnu podporu v športe podľa § 22 
 ods. 1 zákona o fonde v sume 10 000 000 eur medzi FNPŠ a MŠVVaŠ SR účinnej 

               10.12.2020 vrátane toku peňazí 
b.    Informácie o zmluve o spolupráci a poverení výkonom niektorých úloh spojených s 
poskytovaním podpory na základe schém pomoci na podporu športu v súvislosti s 
ochorením COVID-19 medzi FNPŠ a SIEA účinnej 16.12.2020 
c.    Informácie o Schémach minimálnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím 
ochorenia COVID-19 (slovenský text návrhu schémy de minimis a anglický text návrhu 
schémy Dočasný rámec), ktoré boli oficiálne písomne zaslané Protimonopolnému úradu 
Slovenskej republiky a Európskej komisii vrátane aktuálneho stavu následných procesov 

6. Schvaľovanie návrhu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre 
profesionálne športové kluby v zmysle vyššie uvedených schém 
7. Schvaľovanie návrhu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekty 
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry 
8. Informácie od generálneho riaditeľa kancelárie FNPŠ 
9. Rôzne 
 
Hlasovanie: 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
3. SCHVAĽOVANIE ROZPOČTU FNPŠ NA ROK 2020 V ZMYSLE § 4, ODS. 3, PÍSM. I) ZOFNPŠ 
 
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan uviedol problematiku rozpočtu za rok 2020 a genézu jeho tvorby. 
 
Predseda DR SR Jaromír Šmátrala oznámil, že DR sa po prerokovaní na svojom zasadnutí dňa 16.12. 2020 
stotožnila s návrhom a odporúča ho schváliť. 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o tomto návrhu uznesenia: 
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Uznesenie č. 2/16/2020 
 
Správna rada FNPŠ 
 
1. SR FNPŠ schvaľuje na návrh predsedu návrh rozpočtu v zmysle § 4, ods. 3, písm. i) ZoFNPŠ na základe 
stanoviska dozornej rady v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) rozpočet FNPŠ za rok 2020 a jeho zmeny na príslušné 
rozpočtové obdobie. 
 
2. SR na návrh predsedu SR FNPŠ deklaruje ambíciu predložiť SR a DR na prerokovanie návrh rozpočtu na 
rok 2021 v termíne najneskôr do 31.3. 2021 
 
 
Hlasovanie 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
4. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU ZMLUVY O VÝKONE ČLENA SR FNPŠ A NÁVRHU ZMLUVY O VÝKONE ČLENA 
DR FNPŠ S ÚČINNOSŤOU OD 1.1.2021 PO PREROKOVANÍ TÉMY NA ZASADNUTÍ DR FNPŠ DŇA 16.12.2020 
 
 
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan uviedol otázku statusu členov orgánov SR a DR, pričom negatívne, rovnako 
ako ostatní členovia týchto orgánov, vníma doteraz uzavreté dohody o pracovnej činnosti končiace k 31.12. 2020 
z dôvodu pochybností o statuse (vzťah FNPŠ ako zamestnávateľ a člen orgánu ako zamestnanec atď.) a z nich 
vyplývajúcej zbytočnej byrokracie. 
 
Predseda DR SR Jaromír Šmátrala oznámil, že DR sa po prerokovaní na svojom zasadnutí dňa 16.12. 2020 
stotožnila s filozofiou návrhu nových zmlúv a odporúča ich schváliť a uzavrieť s menšími úpravami.   
 

Uznesenie č. 3/16/2020 
 
1. Správna rada FNPŠ po prerokovaní DR schvaľuje návrh zmlúv o výkone funkcie člena SR a DR 
2. Poveruje predsedu SR FNPŠ, aby zmluvy o výkone funkcie s členmi SR a DR podpísal a podpredsedu 
SR FNPŠ, aby podpísal zmluvu s predsedom. 
 
Hlasovanie 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
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5. POSTOJ FNPŠ K LISTU ŠTÁTNEHO TAJOMNÍKA IVANA HUSÁRA Z 10.11.2020 S NÁZVOM “ŽIADOSŤ 
O ZASLANIE STANOVISKA K SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII PODPORY ŠPORTU V SÚVISLOSTI S 
PANDÉMIOU COVID-19”- AKTUALIZÁCIA 
 
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan informoval o nasledovnom: 
 
a) na základe poverenia SR sa mu podarilo podpísať Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov z MŠVVaŠ, je 
účinná a 10 mil. eur bolo pripísaných na účet FNPŠ. 
 
b) na základe poverenia SR sa mu podarilo podpísať zmluvu so SIEA, je účinná od 16.12. 2020, ktorá by mala pre 
FNPŠ zabezpečiť všetky procesy spojené s plnení výzvy na podporu profesionálnych športových klubov. 
 
c) Schéma minimálnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 (slovenský text 
návrhu schémy de minimis a anglický text návrhu schémy Dočasný rámec) bola odoslaná Protimonopolnému úradu 
na schválenie a Európskej komisii na notifikáciu (Pozn.: PMÚ vydal dňa 23.12. 2020 ku schéme minimálnej pomoci 
kladné stanovisko, stanovisko Európskej komisie k návrhu schémy Dočasný rámec k dátumu zverejnenia zápisnice 
zo zasadnutia SR FNPŠ nebolo doručené). Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan poďakoval členke SR FNPŠ Márii 
Berdisovej za jej enormný prínos pri dosiahnutí hore uvedených výsledkov. 
 

.Uznesenie č. 4/16/2020 
 
1. Správna rada FNPŠ berie na vedomie informáciu  hore uvedených procesoch 
 
 
Hlasovanie 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
6. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ 
PODPORY PRE PROFESIONÁLNE ŠPORTOVÉ KLUBY V ZMYSLE VYŠŠIE UVEDENÝCH SCHÉM  
 
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan objasnil genézu tvorby výzvy na profesionálne kluby a alokácie finančných 
prostriedkov určených na túto výzvu, uviedol, že na amatérske kluby ostáva podpora vo výške 4 miliónov € z 10 
miliónov poskytnutých FNPŠ od MH SR. 
 

Uznesenie č. 5/16/2020 
 
1. Správna rada FNPŠ schvaľuje znenie výzvy pre profesionálne kluby v zmysle schém v bode 5 a poveruje 
predsedu SR FNPŠ v spolupráci s kanceláriou FNPŠ jej zverejnením bezodkladne po schválení oboch 
s ňou súvisiacich schém príslušnými autoritami (PMÚ/EK).  
 
 
Hlasovanie 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
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Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
 

7. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA 
PROJEKTY VÝSTAVBY, REKONŠTRUKCIE A MODERNIZÁCIE ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

 
 
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan uviedol tému, požiadal členov SR FNPŠ I. Gregušku, J.Turčányho, a G. 
Asványiho o prezentáciu jednotlivých ustanovení výzvy, na ktorých spoločne pracovali. Po ich úvodných slovách 
členovia SR FNPŠ následne po vzájomnej diskusii schvaľovali jednotlivé body výzvy za účelom prijatia jej finálnej 
verzie. Následne hlasovala o finálnom znení Kritérií bez bodového hodnotenia, ktoré bude doplnené na 
nasledujúcom zasadnutí správnej rady FNPŠ, ktorého termín bol na návrh predsedu SR FNPŠ Ladislava Križana 
a po všeobecnom konsenze stanovený na piatok - 29.1. 2021. 
 

Uznesenie č. 6/16/2020 
 

1. Správna rada FNPŠ schvaľuje znenie návrhu Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku na projekty výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry vrátane 
kritérií s pripomienkami. 

2. Správna rada FNPŠ schvaľuje znenie dokumentu „Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí 
o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu k Výzve  na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
športovej infraštruktúry“  bez bodového hodnotenia. 

3. Správna rada poveruje predsedu SR FNPŠ v spolupráci s kanceláriou, aby zabezpečil po 
konsolidácii finálnej verzie jej zverejnenie. 

 
 
Hlasovanie 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 

8. INFORMÁCIE OD GENERÁLNEHO RIADITEĽA KANCELÁRIE FNPŠ 

 

V súvislosti s ukončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe k 31.12. 2020 v zmysle § 72 ods. 1 Zákonníka 

práce s generálnym riaditeľom kancelárie FNPŠ Ing. Tiborom Brezovským prijala po diskusii a vyjadrení všetkých 

jej členov SR FNPŠ na návrh predsedu SR FNPŠ Ladislava Križana nasledovné uznesenie: 
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Uznesenie č. 7/16/2020 
 
1. Správna rada FNPŠ poveruje predsedu SR FNPŠ rokovať a uzatvoriť pracovnú zmluvu s novým 
generálnym riaditeľom kancelárie FNPŠ. 
 
 
Hlasovanie 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 7 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 4 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 

9. RÔZNE 

 

Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan informoval prítomných, že dňa 17.12. 2020 bola zverejnená rozsiahla 

publikácia: „Analýza socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov rozvoja občianskej 

spoločnosti, ktorá je finálnym výstupom národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho 

poznania občianskej spoločnosti a vyzval ich, aby sa s ňou a najmä jej časťou týkajúcou sa športu oboznámili.  

 

„Analýza socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov rozvoja občianskej spoločnosti“, ktorá 

je finálnym výstupom národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania 

občianskej spoločnosti“.  

Uvedená publikácia umožňuje spoznať aktuálny stav rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku a identifikovať 

tendencie jej smerovania a zároveň môže pomôcť vytvoriť ucelenejší obraz o stave a kapacitách mimovládneho 

neziskového sektora. Získané dáta a výsledky zrealizovaného výskumu, ktoré obsahuje publikácia budú tiež slúžiť 

ako jeden z podkladov na prípravu a tvorbu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 

2021 – 2030. Publikácia je spoločným dielom Úradu splnomocnenca a významných slovenských zástupcov a 

zástupkýň MNO, sociológov, politológov, analytikov, expertov či odborníkov vo svojich oblastiach. Spoločne s 

publikáciou zverejňujeme, v súlade s princípmi otvoreného vládnutia, aj zdrojové dáta vhodnom na štatistické 

spracovanie. 

 

Následne predseda SR FNPŠ Ladislav Križan, podpredseda SR FNPŠ Jaroslav Rybánsky a členka SR FNPŠ 

Mária Berdisová informovali ostatných členov SR FNPŠ o uskutočnenej online diskusii so zástupcami Ministerstva 

hospodárstva SR na tému možnosti a limity štátnej pomoci športovému sektoru v roku 2021 (profesionálny 

a amatérsky šport, vlastníci a správcovia športovej infraštruktúry, organizátori športových eventov).  

 

 

 

Matúš Štulajter, v.r. 
 

zapisovateľ, právny poradca FNPŠ 
 
 

 

https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/vyskum_neziskoveho_sektora_a_obcianskej_spolocnosti/2020/ANALYZA_NP%20VYSKUM_17.12.2020_FINAL.pdf
https://www.minv.sk/?ros_vyskum
https://www.minv.sk/?ros_vyskum
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Ladislav Križan, v.r. 
 

predseda správnej rady FNPŠ a overovateľ zápisnice 
 
 
 

 

Silvia Ondrejčáková, v.r. 
 

Koordinátor procesov FNPŠ a overovateľ zápisnice 
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