
Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-06/2020 
 

ZÁPISNICA 
zo 7. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu 

 
 
Miesto konania zasadnutia:  HS Centrum, Piešťany 
 
Deň konania zasadnutia: 26. 05. 2020 
 
Čas konania zasadnutia: 11.00 hod. – 16.00 hod. 
 
Predsedajúci: Dušan Guľáš, predseda 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. Ivan Husár, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
2. Jaromír Šmátrala, predseda dozornej rady Fondu na podporu športu 
3. Matúš Štulajter, právny poradca Fondu na podporu športu 
 
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA: 
 

1. Otvorenie                        
2. Schvaľovanie návrhu programu zasadnutia                       
3. Informácie o aktivitách predsedu správnej rady Fondu  
4. Informácia o vyhodnotených dotazníkoch členov správnej rady fondu  
5. Schvaľovanie návrhu smernice o obehu písomností  
6. Schvaľovanie návrhu smernice o poskytovaní informácií  
7. Schvaľovanie návrhu registratúrneho poriadku  
8. Schvaľovanie návrhu zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov 

z Fondu na podporu športu  
9. Schvaľovanie návrhu príručky k propagácii a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov z Fondu 

na podporu športu  
10. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie smernice o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti  
11. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie smernice o prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a oznamovaní 

prešetrenia alebo kontrole sťažností a petícií vo Fonde na podporu športu 
12. Schvaľovanie návrhu organizačnej štruktúry  
13. Rôzne  

 



ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA 
 
1. OTVORENIE 
 
Zasadnutie rady otvoril podpredseda správnej rady J. Rybánsky, ktorý na rokovaní privítal nového predsedu 
správnej rady p. Dušana Guľáša a štátneho tajomníka pre šport  p. Ivana Husára, ako aj ostatných prítomných 
členov a predsedu dozornej rady. Vypracovaním zápisnice zo zasadania bola poverená M. Berdisová a overením 
zápisnice podpredseda správnej rady. 
 
Nový predseda správnej rady sa ujal slova a privítal všetkých prítomných s tým, že odovzdal slovo p. štátnemu 
tajomníkovi, aby prezentoval svoje vízie a zámery činnosti fondu a spolupráce fondu s rezortom školstva. P. štátny 
tajomník sa v rámci svojej predstavy ďalšej činnosti fondu zameral na víziu fondu ako organizácie, ktorá bude 
v zásadnej miere podporovať a financovať výstavbu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry, najmä projektov 
menšieho rozsahu, a to až v objeme 95% svojho rozpočtu. Zásadnou požiadavkou súvisiacou s financovaním 
infraštruktúrnych projektov bude nastavenie objektívnych a podrobných kritérií výberu projektov tak, aby mohla 
byť podpora „nárokovateľná“ a pri výbere projektov bola v čo najvyššej miere eliminovaná subjektívna 
rozhodovacia pôsobnosť. Štátny tajomník spomenul aj  zámer ministerstva poskytovať tzv. voľnočasové poukazy, 
ktorých spustenie s relevantným efektom by si vyžadovalo finančné prostriedky vo výške min. 500 mil. eur. Vo 
vzťahu k usporiadaniu vzájomných vzťahov ministerstva s fondom uviedol, že zmluva o poskytnutí finančných 
prostriedkov na infraštruktúrne projekty by mala byť v najbližšej dobe zo strany ministra podpísaná. 
 
Predseda správnej rady následne prezentoval svoje vízie ďalšieho smerovania činnosti fondu, ktoré vychádzajú 
zo súčasného stavu legislatívy v tejto oblasti. Zdôraznil skutočnosť, že súčasný stav financovania športu vychádza 
z platného zákona o športe, v ktorom absentuje úprava „superodpočtov“ ako nástroja na zvýšenie finančnej 
zainteresovanosti súkromného sektora v oblasti športu a zároveň aj úprava poskytovania športových poukazov, aj 
keď je legislatívne podchytená, nikdy sa nepretavila do praxe. Z hľadiska realizácie infraštruktúrnych projektov 
navrhuje predseda model, ktorý bude postavený na nároku žiadateľa/investora na poskytnutie 30% finančných 
prostriedkov na projekt z fondu s tým, že ďalších 20% poskytne banka (výhodou je v danom prípade supervízia 
banky nad realizáciou projektu) a finančné náklady zvyšných 50% objemu projektu budú kryté zo zdrojov 
územných samospráv, sponzorov, resp. z vlastných zdrojov investora. Ťažisko projektov vidí v synergickom využití 
novej infraštruktúry, ktorá by mala mať v čo najvyššej miere multifunkčný charakter.  
 
K prezentovanému modelu a zámerom sa rozprúdila diskusia, v rámci ktorej odzneli rôzne názory na realizáciu 
športových projektov a prítomní diskutovali aj o už uskutočnených projektoch v športe, ktoré boli úspešne 
viaczdrojovo financované a rozoberali možnú štruktúru realizácie takých projektov. V rámci tejto otvorenej diskusie 
členovia preberali budúcnosť fondu vo svetle nového pohľadu na postavenie fondu ako podporovateľa investičných 
projektov a taktiež prebrali svoje stanovisko k postaveniu členov správnej rady ako verejných funkcionárov podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. Členovia správnej rady sa dohodli, že fond bude na ministerstvo adresovať list 
so žiadosťou o vyradenie členov fondu zo zoznamu verejných funkcionárov, ktorý podáva ministerstvo výboru pre 
nezlúčiteľnosť verejných funkcií NR SR.  
 
Na záver diskusie oznámil člen správnej rady p. Kohút, že sa písomne vzdal funkcie v správnej rade s účinnosťou 
od 1.6.2020. Taktiež člen správnej rady p. Riapoš ako zástupca Slovenského paralympijského výboru sa priamo 
na zasadnutí správnej rady vzdal svojej funkcie s tým, že svoju funkciu v správnej rade a návrh nového člena 
správnej rady predloží na najbližšom zasadnutí výkonného výboru SPV.  
 
2. SCHVÁLENIE PROGRAMU SPRÁVNEJ RADY 
 
Podpredseda správnej rady prezentoval navrhovaný program zasadnutia, ktorý bol zaslaný všetkým členom 
správnej rady. P. Berdisová navrhla zmenu v programe –vypustenie bodu 8., a to v nadväznosti na nový pohľad 
na fungovanie fondu a jeho činnosť. Podpredseda správnej rady navrhol hlasovať o  návrhu zmeneného programu 
správnej rady.  
 
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
 



Uznesenie č. 1/7/2020 
 
Správna rada schvaľuje vypustenie bodu 8 z programu rokovania správnej rady a schvaľuje upravený 
program rokovania správnej rady.  
. 
Hlasovanie 
 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
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 zásadách, ktoré budú 
na úrovni fondu dodržiavané v rámci aktuálnej prípravy interných dokumentov a smerníc, ktorých prijatie je 
nevyhnutné pre plnohodnotné spustenie činnosti fondu. Pri príprave interných dokumentov bude zachovaný 
princíp kontroly „šiestich očí“, t.j. nezávisle bude smernica pripomienkovaná aj konkrétnym členom správnej rady 
na rotačnom princípe. Taktiež sa na rokovanie správnej rady budú predkladať len kompletné materiály dotiahnuté 
po vecnej aj formálnej stránke.  
 
Vo vzťahu k plnohodnotnému spusteniu fungovania fondu sa postupne obsahovo napĺňa webová stránka fondu, 
ktorá bude v dohľadnej dobe spustená.  
 
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 2/7/2020 
 
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: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
4.  INFORMÁCIA O VYHODNOTENÝCH DOTAZNÍKOCH ČLENOV SPRÁVNEJ RADY FONDU  
 
Bod programu uviedol podpredseda správnej rady, ktorý odovzdal slovo predsedovi správnej rady. Ten ocenil, že 
v rámci vyhodnotenia dotazníkov, ktoré si so záujmom preštudoval, identifikoval množstvo dobrých námetov 



ohľadom zlepšenia vnímania športu ako takého, ako aj námetov na medzinárodnú spoluprácu a smerovanie 
činnosti fondu ako metodického centra. Analýza podľa neho poskytla cenné informácie,  ktoré budú ďalej 
predmetom diskusie v rámci správnej rady fondu.  
 
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 3/7/2020 
 
Správna rada berie na vedomiu informáciu o vyhodnotených dotazníkoch členov správnej rady fondu.  
 
Hlasovanie 
 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Nehlasoval: 1 
 
Uznesenie bolo prijaté potrebnou väčšinou členov správnej rady fondu. 
 
5. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU SMERNICE O OBEHU PÍSOMNOSTÍ  
 
Bod programu uviedol podpredseda správnej rady, ktorý spresnil predmet úpravy navrhovanej smernice. Následne 
vyzval členov správnej rady na vznesenie pripomienok alebo návrhov súvisiacich so smernicou. Nikto z členov 
správnej rady nemal k návrhu pripomienky.  
 
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 4/7/2020 
 
Správna rada schvaľuje smernicu o obehu písomností bez pripomienok.  
 
Hlasovanie 
 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Nehlasoval: 1 
 
Uznesenie bolo prijaté potrebnou väčšinou členov správnej rady fondu. 
 
6. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU SMERNICE O POSKYTOVANÍ INFORMÁCIÍ 
 



Bod programu uviedol podpredseda správnej rady, ktorý popísal predmet úpravy navrhovanej smernice. Následne 
vyzval členov správnej rady na vznesenie pripomienok alebo návrhov súvisiacich so smernicou. P. Krnáč navrhol, 
aby sa v rámci smernice dodržiavala pojmológia a vo všetkých jej častiach sa jednotne používal názov/skratka 
fondu „FNPŠ“.    
 
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 5/7/2020 
 

Správna rada schvaľuje smernicu o poskytovaní informácií s pripomienkou.   
 
Hlasovanie 
 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Nehlasoval: 1 
 
Uznesenie bolo prijaté potrebnou väčšinou členov správnej rady fondu. 
 
7. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU REGISTRATÚRNEHO PORIADKU 
 
Bod programu uviedol podpredseda správnej rady, ktorý upresnil obsah a úpravu navrhovaného registratúrneho 
poriadku. Následne vyzval členov správnej rady na vznesenie pripomienok alebo návrhov súvisiacich s návrhom 
registratúrneho poriadku. Nikto z členov správnej rady nemal k návrhu pripomienky. 
 
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 6/7/2020 
 
Správna rada schvaľuje registratúrny poriadok bez pripomienok.   
 
Hlasovanie 
 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
8. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU PRÍRUČKY K PROPAGÁCII A INFORMOVANÍ O ZÍSKANÍ PODPORY 
Z VEREJNÝCH ZDROJOV Z FONDU NA PODPORU ŠPORTU  
 



Bod programu uviedol podpredseda správnej rady, ktorý vecne odprezentoval predmet úpravy príručky. Následne 
vyzval členov správnej rady na vznesenie pripomienok. P. Krnáč navrhol, aby sa v čl. 3 ods. 1 rozšírila úprava 
príručky nielen na súťaže, ale aj na nesúťažné podujatia, napr. zrazy, tréningové kempy a podobne. Zároveň 
navrhol, aby príručka priamo odkazovala na dizajn manuál a zmluvu o použití loga fondu.  
 
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 7/7/2020 
 
Správna rada Správna rada schvaľuje príručku k propagácii a informovaní o získaní podpory z verejných 
zdrojov z fondu na podporu športu s pripomienkami.  
 
Hlasovanie 
 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 

9. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU NA ZMENU A DOPLNENIE SMERNICE O PODÁVANÍ, PREVEROVANÍ A 

EVIDOVANÍ OZNÁMENÍ SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI  

 
Bod programu uviedol podpredseda správnej rady, ktorý upresnil navrhovanú zmenu smernice. Následne vyzval 
členov správnej rady na vznesenie pripomienok alebo iných návrhov. Nikto z členov správnej rady nemal k návrhu 
pripomienky. 
 
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 8/7/2020 
 
Správna rada schvaľuje zmenu a doplnenie smernice o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení 
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti bez pripomienok.   
 
Hlasovanie 
 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 



10. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU NA ZMENU A DOPLNENIE SMERNICE O PRIJÍMANÍ, EVIDOVANÍ, 
PREŠETROVANÍ A OZNAMOVANÍ PREŠETRENIA ALEBO KONTROLE SŤAŽNOSTÍ A PETÍCIÍ VO FONDE 
NA PODPORU ŠPORTU  
 
Bod programu uviedol podpredseda správnej rady, ktorý upresnil obsah a úpravu navrhovanej zmeny smernice. 
Následne vyzval členov správnej rady na vznesenie pripomienok k navrhovanej zmene. Nikto z členov správnej 
rady nemal k návrhu pripomienky. 
 
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 9/7/2020 
 
Správna rada schvaľuje zmenu a doplnenie smernice o prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a oznamovaní 
prešetrenia alebo kontrole sťažností a petícií vo Fonde na podporu športu bez pripomienok.   
 
Hlasovanie 
 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
11. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY  
 
Bod programu uviedol podpredseda správnej rady, ktorý otvoril diskusiu o predloženom návrhu. V rámci tejto 
otvorenej diskusie členovia prebrali svoje názory na fungovanie už zriadených odborných komisií a ich budúcnosť 
vo svetle nového pohľadu na postavenie fondu ako podporovateľa investičných projektov s tým, že sa na záver 
zhodli na tom, že odborné komisie zriadené v zmysle zákona budú zatiaľ ponechané v nezmenenej podobe.  
 
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 11/7/2020 
 
Správna rada schvaľuje organizačnú štruktúru bez pripomienok.   
 
Hlasovanie 
 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
12. Rôzne 



 
Nakoľko členovia správnej rady v rámci tohto rokovania vyčerpávajúco diskutovali už od jeho začiatku a úvodu, 
ktorého sa zúčastnil aj p. štátny tajomník, v rámci tohto bodu programu už neboli preberané žiadne ďalšie 
záležitosti.  
 
 
 
 
 
    Jaroslav Rybánsky, v.r.       Mária Berdisová, v.r. 
podpredseda správnej rady                    zapisovateľ





 


