
Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-05/2020 
 
 

ZÁPISNICA 
 
 

z 6. mimoriadneho zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu 
 
 
 
 
 
Miesto konania zasadnutia:  Videokonferencia 
 
Deň konania zasadnutia: 22. 04. 2020 
 
Čas konania zasadnutia: 10.00 hod. – 11.30 hod. 
 
 
 
 
 
Predsedajúci: Jaroslav Rybánsky, podpredseda správnej rady 
 
Členovia orgánu prítomní na zasadnutí: 
 
1. Jaroslav Rybánsky, podpredseda správnej rady 
2. Richard Galovič, člen správnej rady 
3. Anastasija Kuzmina, člen správnej rady 
4. Jozef Turčány, člen správnej rady 
5. Daniel Liška, člen správnej rady 
6. Jozef Krnáč, člen správnej rady 
7. Ján Riapoš, člen správnej rady 
8. Anton Danko, člen správnej rady 
9. Martin Kohút, člen správnej rady 
10. Mária Berdisová, člen správnej rady 
 
Prizvaní hostia: 
 
1. Jaromír Šmátrala, predseda dozornej rady Fondu na podporu športu 
2. Matúš Štulajter, právny poradca Fondu na podporu športu 
 
Ospravedlnený: 
 
1. Jozef Gönci, predseda správnej rady 
 
 
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA: 
 

1. Otvorenie                        
2. Schválenie programu zasadnutia                       



3. Informácie o aktivitách predsedu správnej rady Fondu (list ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 
SR)  

4. Diskusia o návrhu opatrení Fondu, týkajúcich sa COVID-19  
5. Rozhodnutie správnej rady “odmeny členov za mesiac marec na podporu zdravotníctva” (list prezidenta 

SOŠV)  
6. Rôzne  

 
 
 
 

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA 
 
1. OTVORENIE 
 
Zasadnutie rady otvoril podpredseda správnej rady J. Rybánsky, ktorý na rokovaní privítal prítomných členov a 
predsedu dozornej rady. Zároveň opätovne ospravedlnil neprítomnosť predsedu správnej rady, ktorý sa rokovania 
nemohol zúčastniť zo závažných dôvodov a zaslal aj písomné ospravedlnenie. Vypracovaním zápisnice zo 
zasadania bola poverená M. Berdisová a overením zápisnice podpredseda správnej rady. 
 
2. SCHVÁLENIE PROGRAMU SPRÁVNEJ RADY 
 
Podpredseda správnej rady prezentoval navrhovaný program zasadnutia, ktorý bol zaslaný všetkým členom 
správnej rady a po  tom, čo neboli predložené žiadne návrhy na zmenu alebo doplnenie programu rokovania 
správnej rady, podpredseda správnej rady navrhol hlasovať o  návrhu programu správnej rady.  
 
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/5/2020 
 
Správna rada schvaľuje program rokovania správnej rady.  
 
 
Hlasovanie 
 
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
3. INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY FONDU 
 
V rámci tohto bodu programu podpredseda správnej rady informoval členov správnej rady o prebiehajúcich 
aktivitách vedenia fondu od posledného zasadnutia správnej rady s tým, že dňa 21.4.2020 sa predseda správnej 
rady v úzkom kruhu stretol s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a o priebehu a výsledkoch tohto 
stretnutia bude členov informovať priamo predseda správnej rady hneď, ako to bude možné.  
 



Čo sa týka záležitostí týkajúcich sa činnosti fondu, podpredseda fondu informoval členov, že fond nadviazal  
spoluprácu s advokátskou kanceláriou GARANT PARTNER legal, s.r.o., ktorá už aktuálne participuje na príprave 
interných dokumentov fondu, ktorých prijatie je nevyhnutné na zabezpečenie fungovania fondu a spustenie jeho 
podpornej činnosti. V súčasnosti sa na príprave interných riadiacich aktov intenzívne pracuje a v záverečných 
fázach prípravy sú tieto dokumenty: Smernica o obehu písomností FNPŠ, Smernica pre sprístupňovanie informácií 
FNPŠ, Organizačný poriadok FNPŠ, Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia  žiadostí o poskytnutie príspevku na 
projekt a Zásady poskytovania finančných prostriedkov z FNPŠ a tieto dokumenty by mali byť predložené na 
schválenie na ďalšom riadnom zasadnutí správnej rady. Dokument „Schéma podpornej činnosti FNPŠ na rok 
2020“ sa zatiaľ prijímať nebude a fond bude klásť dôraz na čo najkvalitnejšie spracovanie vecných zámerov 
podpory pre jednotlivé oblasti na úrovni odborných komisií. 
 
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
 
Uznesenie č. 2/5/2020 
 
Správna rada berie na vedomie informáciu predsedu správnej rady o jeho aktivitách a úkonoch v mene 
Fondu, ktoré boli vykonané od posledného zasadnutia správnej rady. 
 
 
Hlasovanie 
 
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
4.  DISKUSIA O NÁVRHU OPATRENÍ FONDU, TÝKAJÚCICH SA COVID-19  
 
Bod programu uviedol podpredseda správnej rady, ktorý identifikoval fond ako subjekt, ktorý má záujem 
spolupracovať pri realizácii opatrení v súvislosti s koronakrízou, avšak nemôže prijímať žiadne opatrenia bez 
vzájomnej komunikácie a následnej koordinácie svojej činnosti s príslušnými orgánmi štátu, SOŠV a SPV.  Fond 
nemôže konať samostatne a odtrhnuto od ostatných zainteresovaných subjektov, keďže opatrenia pre šport musia 
mať zmysel aj v širšom kontexte a mali by byť systémové, a teda nie duplicitné a kontraproduktívne.  
 
V rámci diskusie k tomuto bodu sa všetci členovia správnej rady zhodli, že predpokladom návrhu opatrení zo strany 
fondu je otvorená a intenzívna komunikácia so štátom tak, aby fond disponoval konkrétnymi a relevantnými 
informáciami o plánovaných aktivitách a podpore v oblasti športu, keďže aktuálna komunikácia zo strany 
ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nie je z pohľadu fondu úplne ideálna a postačujúca a ani PVV 
nedáva v tejto súvislosti jasné odpovede, ako vláda SR vidí ďalej činnosť a fungovanie fondu.  
 
Členovia  správnej rady si vymenili informácie ohľadom neoficiálnych iniciatív smerujúcich k možnej zmene 
zloženia správnej rady, ktoré niektoré subjekty nominujúce členov správnej rady zaznamenali, zhodli sa však na 
tom, že ich prvoradou úlohou je vykonávať činnosť podľa zákona a robiť všetky kroky tak, aby bola činnosť fondu 
v čo najkratšej dobe plnohodnotne sfukčnená a fond začal kvalitne a efektívne vykonávať svoju pôsobnosť podľa 
zákona.  
 



S cieľom zabezpečiť nevyhnutné informácie a efektívnejšiu komunikačnú líniu zo strany štátu sa členovia zhodli 
na tom, že fond vyvinie oficiálnu iniciatívu a zašle otvorený list smerujúci na ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR.  
 
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
 
Uznesenie č. 3/5/2020 
 
Správna rada poveruje predsedu SR a podpredsedu SR zaslať ministrovi školstva otvorený list, kde bude 
vyjadrená pripravenosť fondu podieľať sa na riešení aktuálnej situácie v športe aj v súvislosti s pandémiou a 
spolupracovať pri príprave a realizácii riešení pre slovenský šport. 
  
 
 
Hlasovanie 
 
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
5.ROZHODNUTIE SPRÁVNEJ RADY „ODMENY ČLENOV ZA MESIAC MAREC NA PODPORU 
ZDRAVOTNÍCTVVA“ (LIST PREZIDENTA SOŠV)  
 
Bod programu uviedol M. Kohút, ktorý odprezentoval možnosť zrealizovať podporu vo forme poukázania odmeny 
za mesiac marec členmi správnej rady v zmysle záverov predchádzajúceho rokovania správnej rady na základe 
individuálnej darovacej zmluvy do rezervného fondu Nadácie SOŠV, ktorá je pripravená podporovať športové 
subjekty postihnuté pandémiou. Takáto forma podpory bola listom ponúknutá zo strany prezidenta SOŠV a všetci 
členovia správnej rady takúto možnosť uvítali.   
 
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
 
Uznesenie č. 4/5/2020 
 
Správna rada berie na vedomie list prezidenta SOŠV ohľadom možnosti podporiť poukázaním odmeny 
členov za mesiac marec Nadáciu SOŠV.  
 
 
Hlasovanie 
 
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 



Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
6. RȎZNE 

 
Bod otvoril M. Kohút s tým, že v rámci jednotlivých bodov programu považuje všetky témy za prerokované, keďže 
diskusia v rámci zasadnutia bola veľmi prínosná.  Všetci členovia správnej rady sa na záver zhodli na finálnom 
znení komuniké z rokovania správnej rady: 
 
„Správna rada Fondu na podporu športu sa na svojom mimoriadnom 6. zasadnutí, ktoré prebiehalo cez 
videokonferenciu oboznámila s aktuálnymi problémami slovenského športu spôsobenými globálnou pandemickou 
situáciou zapríčinenou šírením ochorenia COVID-19.  
 
Správna rada konštatovala, že proces prijímania interných dokumentov fondu, ktoré sú nevyhnutným 
predpokladom na jeho sfunkčnenie a plnohodnotné spustenie podpornej činnosti fondu má vysokú dynamiku a 
členovia správnej rady zároveň deklarovali vôľu a pripravenosť fondu, podieľať sa na riešení aktuálnej 
mimoriadnej situácie v športe v úzkej súčinnosti s vládou SR a Slovenský olympijským a športovým 
výborom a Slovenským paralympijským výborom pri príprave a realizácii koordinovaných a cielených opatrení na 
zmiernenie dopadov prebiehajúcej krízy v oblasti športu a regenerácii celej spoločnosti prostredníctvom 
pozitívnych aspektov športu po skončení tejto krízy. 
 
Správna rada sa tiež uzniesla na tom, že marcovými odmenami za svoju prácu podporí rezervný fond "Pripravení 
pomáhať", ktorý na podporu najzraniteľnejších skupín v športe a spoločnosti zriadil Slovenský olympíjsky a 
športový výbor.“.  
 
 
 
    Jaroslav Rybánsky, v.r.       Mária Berdisová, v.r. 
podpredseda správnej rady                    zapisovateľ





 


