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Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-13/2020 

ZÁPISNICA 

z 13. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu 

Miesto konania:            Videokonferencia 

Dátum a čas konania:   12.11. 2020, 10:00 - 13:00  

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, zamestnankyňa FNPŠ 

5. Peter Dedík – poverený riaditeľ Sekcie športu MŠVVaŠ SR 

6. Anna Orthová – členka DR FNPŠ 

7. Ivana Lednická – členka DR FNPŠ 

8. Alena Kánová – členka DR FNPŠ 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA: 

1. Otvorenie  

2. Schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov  

3. Postoj Fondu na podporu športu 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” 

 

 

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 správnej rady FNPŠ (SR FNPŠ) a skonštatoval, že SR 

FNPŠ je uznášania schopná.  
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Vypracovaním zápisnice zo zasadania bola poverený M. Štulajter, overením zápisnice predseda SR FNPŠ Ladislav 
Križan, GRK FNPŠ Tibor Brezovský a zamestnankyňa kancelárie Silvia Ondrejčáková. 

 

2. SCHVÁLENIE PROGRAMU SPRÁVNEJ RADY 

 

 

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

členom SR FNPŠ. 

Členovia SR FNPŠ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  

Uznesenie č. 1/13/2020 

1. SR FNPŠ schvaľuje navrhnutý program rokovania SR FNPŠ. 
 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

 

3. POSTOJ FONDU NA PODPORU ŠPORTU 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” 

 

Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan uviedol hlavný bod rokovania, ktorým je list 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” (List ŠT), ktorý bol zaslaný bezodkladne po jeho doručení všetkým členom SR FNPŠ. 

Následne dal slovo Petrovi Dedíkovi, poverenému riaditeľovi sekcie športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

šport SR (MŠVVaŠ SR).  

Peter Dedík, poverený riadením sekcie športu MŠVVaŠ SR (GRSŠ MŠVVaŠ SR) predstavil List SŤb a 

horeuvedenú iniciatívu, podstatou ktorej by mala byť spolupráca Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) a 

Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), MŠVVaŠ SR a FNPŠ pri zmierňovaní následkov pandémie 

COVID-19 na športový sektor v SR cez podporu a pomoc profesionálnym a amatérskym športovým klubom 

zapísaným do Informačného systému športu. Uviedol, že z dôvodu administratívno-právnych prekážok by malo byť 

v súvislosti s v NR SR už schválenou novelou zákona č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu v znení 

neskorších predpisov (ZoFNPŠ), ktorá čaká na podpis prezidentky SR procesne jednoduchšie poskytnúť finančné 

prostriedky prostredníctvom FNPŠ, nakoľko MŠVVaŠ SR by tieto prostriedky muselo minúť do 31.12. 2020 a FNPŠ 

v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe v znení neskorších 

predpisov až do 31.3.2021. Finančné prostriedky by boli v prípade súhlasu SR FNPŠ presunuté z rozpočtovej 

kapitoly MH SR za súhlasu MF SR cez MŠVVaŠ SR na účet FNPŠ. Možnosť FNPŠ po novele ZoFNPŠ (ide o 

zákon č. 323/2020 Z.z., ktorý napokon nadobudol účinnosť 8 dní po zasadnutí SR FNPŠ dňa 20.11.2020) 

poskytovať finančné prostriedky aj bez zmluvy, čo by tak isto výrazne znížilo administratívnu náročnosť celého 

procesu. Následne predstavil pripravovaný plán podpory obsahujúci dva typy schém/ výziev: 
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1. Schéma pre profesionálne športové kluby (z 5 profesionálnych športových líg z futbalu, ľadového hokeja, 

basketbalu, volejbalu a hádzanej) by bola realizovaná v spolupráci so SIEA pri predpokladanej alokácii 6 

miliónov €,  

2. Schéma by bola vypracovaná spoločne MŠVVaŠ SR a FNPŠ, pričom by sa jednalo o pomoc najmä 

športovým organizáciám majúcim právnu formu občianskych združení zapísaným v v registri právnických 

osôb v športe v zmysle § 79, ods. 2 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších 

predpisov (ZoŠ), ktoré majú registrovaných nad 15 športovcov do veku 23 rokov pri predpokladanej 

alokáci 4 milióny €, pričom MŠVVaŠ SR by FNPŠ poskytlo aj všemožnú (personálnu, administratívnu, 

technickú atď.) pomoc v celom procese od prípravy a vyhlásenia výzvy až po poskytnutie finančných 

prostriedkov. 

Následne prebehla diskusia, v rámci ktorej sa členovia SR FNPŠ vyjadrovali k listu ŠT a schémam predstaveným 

GRSŠ MŠVVaŠ SR Petrom Dedíkom a dopytovali sa ho na detaily procesnej stránky veci v prípade pozitívneho 

stanoviska SR FNPŠ.  

Člen SR FNPŠ Miroslav Dráb sa opýtal koľko pripadá v úvahu občianskych združení na sumu 4 milióny € na kluby 

pracujúce s mládežou do 23 rokov? GRSŠ MŠVVaŠ SR Peter Dedík odpovedal, že sa to týka cca 4000 klubov, 

avšak reálne splní požiadavky len okolo 1500 klubov. 

Člen SR FNPŠ Gábor Asványi pripomenul, že hoci je vyhlásenie výziev a poskytnutie finančných prostriedkov 

administratívne jednoduchšie, FNPŠ momentálne zamestnáva len 2 zamestnancov na trvalý pracovný pomer 

a jedného zamestnanca na dohodu o vykonaní práce. GRSŠ MŠVVaŠ SR Peter Dedik odpovedal, že MŠVVaŠ 

SR si je to toho vedomé a je popri SIEA pri prvej výzve pripravené poskytnúť plnú administratívnu podporu FNPŠ 

v súvislosti s druhou výzvou. 

Podpredseda SR FNPŠ Jaroslav Rybánsky vyzval GRK FNPŠ Tibora Brezovského, aby zhodnotil vzhľadom k listu 

ŠT súčasný stav kancelárie FNPŠ. GRK FNPŠ zopakoval personálnu poddimenzovanosť kancelárie FNPŠ, pričom 

uviedol, že je nevyhnutné do predpokladanej kolaudácie Domu športu zabezpečiť pre riadny chod kancelárie FNPŠ 

adekvátne priestory. 

GRSŠ MŠVVaŠ SR Peter Dedík dodal, že v prípade súhlasu bude pripravený návrh zmluvy medzi FNPŠ a SIEA 

upravujúci vzájomnú spoluprácu, aby mohli byť presunuté finančné prostriedky, pričom sa predbežne počíta 

s vyhlásením výzvy do 10.12.2020. 

Člen SR FNPŠ Jozef Turčány sa opýtal, prečo nemôže poskytovať finančné prostriedky v rámci zmierňovania 

dopadov pandémie COVID-19 priamo MH SR/ SIEA? GRSŠ MŠVVaŠ SR Peter Dedík odpovedal, že MH SR na 

tento proces nemá zákonný titul. 

Člen SR FNPŠ Ľudovít Jurinyi sa opýtal, či sa bude jednať o jednorazovú akciu? GRSŠ MŠVVaŠ SR Peter Dedík 

odpovedal, že zatiaľ áno a v tejto chvíli je alokovaných maximálne 10 miliónov € v súlade s pravidlami štátnej 

pomoci, hoci sa v médiách sa uvádza aj 20 miliónov € zo strany MIRRI SR, avšak tieto finančné prostriedky sú 

však reálne podľa jeho názoru najskôr až v apríli 2021 a mali by byť prioritne určené skôr pre prevádzkovateľov 

športovej infraštruktúry.  

Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan sa opýtal v akom stave sú texty jednotlivých výziev/ schém? GRSŠ MŠVVaŠ 

SR Peter Dedík odpovedal, že texty výziev/ schém sú na 95 % pripravené (najmä 1. výzva), hoci niektoré otázky 

sú stále otvorené najmä vo vzťahu k 2. schéme. 

Člen SR FNPŠ Jozef Turčány sa opýtal, či existuje aj plán B – tj. možnosť poskytnutia finančných prostriedkov nie 

cez FNPŠ, ale priamo cez MŠVVaŠ SR, pričom by išlo o časový sklz v porovnaní so zapojením do tohto procesu 

FNPŠ  len približne 6-7 týždňov. 

Členka SR FNPŠ Mária Berdisová odpovedala, že plán B je rizikom a nemusí sa z časového hľadiska do 

31.12.2020 podariť a časový sklz bude dlhší ako 6-7 týždňov. 
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Člen SR FNPŠ Gábor Asványi upozornil, že bude veľmi náročné pre FNPŠ zrealizovať najmä druhú výzvu, tieto 

procesy si vyžadujú určitý čas na prípravu a zodpovedný za čerpanie finančných prostriedkov bude SR FNPŠ.  

Člen SR FNPŠ Jozef Turčány ho doplnil, že sa jedná o vážne rozhodnutie, ktoré bude extrémne ťažké splniť 

v požadovaných termínoch. 

Podpredseda SR FNPŠ Jaroslav Rybánsky poznamenal, že sa jedná napr. pri MH SR a MŠVVaŠ SR zamýšľanej 

alokácii (6 a 4 miliónov €) o ich politické rozhodnutie, pričom zodpovednosť sa jeho realizáciu má na seba prebrať 

FNPŠ. Uviedol, že viacmesačné prípravy na tento proces boli vykonané bez vedomia členov SR FNPŠ. FNPŠ 

potrebuje vedieť všetky potrebné detaily pre vyhlásenie týchto schém/ výziev, nemôže si dovoliť zlyhanie. 

Člen SR FNPŠ Ivan Greguška uviedol, že podporuje, aby sa FNPŠ do vyhlásenia týchto schém/ výziev zapojil, 

avšak je potrebné urýchlene riešiť personálne kapacity FNPŠ.   

V následnej diskusii sa zhodli členovia SR FNPŠ na tom, že je potrebné aby sa horeuvedená podpora a pomoc v 

prospech slovenského športového sektora zrealizovala a FNPŠ by mal urobiť napriek nemalým rizikám pre nielen 

povesť FNPŠ urobiť všetko pre to, aby sa i takýmto spôsobom športu v SR čo najskôr pomohlo. SR FNPŠ však 

musí pred takýmto závažným rozhodnutím disponovať všetkými aktuálne dostupnými informáciami, aby sa mohli 

členovia SR FNPŠ na 13. zasadnutí SR FNPŠ dlhodobo plánovanom už o 7 dní na 19.11.2020 kvalifikovane 

rozhodnúť. FNPŠ rok po jeho vzniku a najmä pri súčasnom stave jeho kancelárie túto prípadnú obrovskú výzvu 

dokáže následne i naplniť jedine a výlučne s maximálnou pomocou ostatných aktérov vrátane MHSR, SIEA a 

MŠVVaŠ SR a ich kapacít, ktorá musí byť i zmluvne garantovaná. Dôvodom je nielen znenie § 8 ods. 5 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a iba v jeho zmysle do cca 140 dní, ktoré od 12.11.2020 

zostávajú do 31.3.2021, ak by bolo vo liste ŠT spomínaných 10 miliónov poukázaných na účet FNPŠ. Druhým 

dôvodom je i text uznesenia SR FNPŠ č.11/11/2020, ktorým už skôr (29.9.2020) SR FNPŠ deklarovala, že 

najneskôr do konca novembra 2020 vypíše aspoň 1 výzvu, pričom najďalej je v rámci FNPŠ príprava výzvy 

týkajúcej sa infraštruktúry, nie zmiernenia následkov v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktorou sa doteraz 

zaoberali najmä MH SR spolu s MŠVVaŠ SR.   

V závere diskusie sa zhodli členovia SR FNPŠ i na tom, že pre všetko vyššie uvedené bude tak isto potrebné po 

účinnosti novely ZoFNPŠ precizovať rozdelenie kompetencií a zodpovednosť medzi predsedom SR FNPŠ po 

novom ako štatutárnym zástupcom FNPŠ, SR FNPŠ ako najvyšším a výkonným orgánom FNPŠ a GRK FNPŠ.  

Uznesenie č. 2/13/2020 

SR FNPŠ berie na vedomie list MŠVVaŠ SR z 10.11.2020 so žiadosťou o zaslanie stanoviska k spolupráci 
pri realizácii podpory športu v súvislosti s pandémiou COVID-19 a informácie poskytnuté Petrom Dedíkom, 
povereným riadením sekcie športu na MŠVVaŠSR, vrátane jeho odpovedí na otázky členov SR FNPŠ. FNPŠ 
je pripravený poskytnúť súčinnosť na zmiernenie negatívnych dopadov prijatých opatrení týkajúcich sa 
ochorenia Covid-19 na športový sektor. SR FNPŠ preto žiada MŠVVaŠSR, aby jej sprístupnilo aktuálny stav 
podkladov pracovných textov výziev pripravených MH SR v spolupráci s MŠVVaŠ SR do 13.11.2020 a 
návrhy súvisiacich zmlúv do 16.11.2020. SR FNPŠ prijme po ich predložení rozhodnutie vo vzťahu k 
žiadosti na svojom najbližšom zasadnutí plánovanom na  19.11.2020. 

Hlasovanie 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Matúš Štulajter, v.r.  

zapisovateľ, právny poradca FNPŠ       

 

 

             Ladislav Križan, v.r.  

predseda správnej rady FNPŠ a overovateľ zápisnice 

 

 

Tibor Brezovský 

generálny riaditeľ kancelárie FNPŠ a overovateľ zápisnice 

 

 

 Silvia Ondrejčáková 

koordinátor procesov FNPŠ a overovateľ zápisnice 


