Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-09/2020
ZÁPISNICA
z 9. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu
Miesto konania zasadnutia:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 9

Deň konania zasadnutia:

31.7. 2020

Čas konania zasadnutia:

11.00 hod. – 14.00 hod.

Predsedajúci: Jaroslav Rybánsky, podpredseda správnej rady poverený riadením FNPŠ
Členovia orgánu prítomní na zasadnutí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anastasija Kuzmina, člen správnej rady
Jozef Turčány, člen správnej rady
Jozef Krnáč, člen správnej rady
Mária Berdisová, člen správnej rady
Miroslav Dráb, člen správnej rady
Ivan Graguška, člen správnej rady
Anton Danko, člen správnej rady

Prizvaní hostia:
1.
2.
3.
4.

Ivan Husár, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Anton Siekel, prezident Slovenského olympijského a športového výboru
Jaromír Šmátrala, predseda dozornej rady Fondu na podporu športu
Matúš Štulajter, právny poradca Fondu na podporu športu

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:
1. Otvorenie
2. Schvaľovanie návrhu programu zasadnutia
3. Prerokovanie návrhu pracovnej verzie výzvy pre infraštruktúru (schvaľovanie podmienok na vypísanie
výzvy)
4. Prerokovanie návrhu pracovnej verzie schémy štátnej pomoci
5. Schvaľovanie návrhu zásad poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu
6. Schvaľovanie výročnej správy a účtovnej závierky za rok 2019
7. Prerokovanie návrhu rozpisu rozpočtu na obdobie rokov 2021 - 2023
8. Informácia o priebehu a vyhodnotení výberového konania na generálneho riaditeľa
9. Schvaľovanie návrhu na vymenovanie predsedov odborných komisií
10. Rôzne

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA
1.

OTVORENIE

Zasadnutie rady otvoril podpredseda správnej rady FNPŠ J. Rybánsky, ktorý na rokovaní privítal štátneho
tajomníka pre šport MŠVVaŠ p. Ivana Husára, prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru p.
Antona Siekela ako aj ostatných prítomných členov a predsedu dozornej rady. Vypracovaním zápisnice zo
zasadania bola poverený M. Štulajter overením zápisnice podpredseda správnej rady.
Podpredseda správnej rady FNPŠ J. Rybánsky skonštatoval, že správna rada je uznášania schopná. Oboznámil,
že p. Liška a p. Kuzmina sa vzdali členstva v správnej rade, pričom im poďakoval za ich doterajšiu prácu v rámci
Fondu na podporu športu.
2.

SCHVÁLENIE PROGRAMU SPRÁVNEJ RADY

Podpredseda správnej rady odprezentoval navrhovaný program zasadnutia, ktorý bol zaslaný všetkým členom
správnej rady. Podpredseda správnej rady navrhol hlasovať o návrhu programu správnej rady.
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 1/9/2020
Správna rada schvaľuje navrhnutý program rokovania správnej rady bez úprav.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
3. PREROKOVANIE NÁVRHU PRACOVNEJ VERZIE VÝZVY PRE INFRAŠTRUKTÚRU (SCHVAĽOVANIE
PODMIENOK NA VYPÍSANIE VÝZVY)
Podpredseda správnej rady FNPŠ J. Rybánsky predstavil prítomným pracovnú verziu výzvy, uviedol kto sa podieľal
na jej kreácií a jej základné charakteristiky: celkový objem výzvy, minimálnu a maximálnu výšku podpory,
oprávnené subjekty, percentuálne vyjadrenie spoluúčasti, kritériá pre poradie.
J. Turčány navrhol doplniť do výzvy zádržné právo a zjednodušiť pojmy.
M. Berdisová navrhla členom správnej rady vzniesť pripomienky k pracovnej verzii výzvy do 15.8. 2020.

Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 2/9/2020
1. Správna rada FNPŠ berie na vedomie informáciu o príprave výzvy pre infraštruktúru.
2. Správna rada ukladá svojim členov vzniesť pripomienky k predloženej výzve do 15.8. 2020, pričom na
nasledujúcom zasadnutí dňa 26.8. 2020 budú tieto pripomienky po diskusii zapracované.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
4. PREROKOVANIE NÁVRHU PRACOVNEJ VERZIE SCHÉMY ŠTÁTNEJ POMOCI
Podpredseda správnej rady FNPŠ J. Rybánsky predstavil prítomným pracovnú verziu schémy štátnej pomoci, jej
základné charakteristiky a hlavný účel.
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 3/9/2020
1. Správna rada FNPŠ berie na vedomie informáciu o príprave schémy štátnej pomoci.
2. Správna rada ukladá svojim členov vzniesť pripomienky k predloženej schéme štátnej pomoci do 15.8. 2020,
pričom na nasledujúcom zasadnutí dňa 26.8. 2020 budú tieto pripomienky po diskusii zapracované.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
5. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU ZÁSAD POSKYTOVANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z FONDU NA
PODPORU ŠPORTU
M. Štulajter predstavil predmet a účel zásad poskytovania finančných prostriedkov z FNPŠ ako jedného
z kľúčových dokumentov pre jeho ďalšie fungovanie. Nakoľko bude výzva a schéma štátnej pomoci ešte do 15.8.
2020 pripomienkovaná, členovia správnej rady môžu vzniesť pripomienky aj ku zásadám poskytovania finančných
prostriedkov.

Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 4/9/2020
1. Správna rada FNPŠ berie na vedomie informáciu o príprave zásad poskytovania finančných prostriedkov
z FNPŠ.
2. Správna rada ukladá svojim členov vzniesť pripomienky k predloženým zásadám poskytovania finančných
prostriedkov do 15.8. 2020, pričom na nasledujúcom zasadnutí dňa 26.8. 2020 budú tieto pripomienky po diskusii
zapracované.

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
6. SCHVAĽOVANIE VÝROČNEJ SPRÁVY A ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2019
Podpredseda správnej rady FNPŠ J. Rybánsky uviedol, že výročná správa a účtovná závierka za rok 2019 sú
pripravené na overenie u audítora, pričom sa čaká ešte na potvrdenie dočasnej zmeny štatutára v Štátnej
pokladnici SR. Výročná správa a účtovná závierka za rok 2019 budú predložené správnej rade na schválenie na
jej nasledujúcom zasadnutí dňa 26.8. 2020
Predseda dozornej rady J. Šmátrala si vyžiadal k vydaniu stanoviska ešte hlavnú knihu a účtovný denník, pričom
požiadal M. Štulajtera, aby sa zúčastnil na nasledovnom zasadnutí dozornej rady.
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 5/9/2020
1. Správna rada FNPŠ berie na vedomie pripravenú a spracovanú výročnú správu a účtovnú závierku Fondu na
podporu športu za rok 2019.
2. Správna rada FNPŠ berie na vedomie, že výročná správa a účtovná závierka za rok 2019 bude predložená na
schválenie na augustovom zasadnutí SR s doloženým overením audítora a stanoviskom dozornej rady FNPŠ.
3. Správna rada FNPŠ poveruje podpredsedu FNPŠ na komunikáciu a prípravu novely § 101a zákona č. 440/2015
Z.z. o sporte (§ 21 ods. 8 zákona č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu tykajúcej sa možnosti FNPŠ v čase
krízovej situácie prerokovať a schváliť výročnú správu a účtovnú závierku overené audítorom do uplynutia
posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8

Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

7. PREROKOVANIE NÁVRHU ROZPISU ROZPOČTU NA OBDOBIE ROKOV 2021 – 2023
Podpredseda správnej rady predstavil návrh rozpisu rozpočtu na obdobie rokov 2021 – 2023. Predseda dozornej
rady J. Šmátrala si vyžiadal rozpočet na rok 2020.
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 6/9/2020
1. Správna rada FNPŠ berie na vedomie návrh rozpisu rozpočtu na obdobie rokov 2021-2023 a berie na
vedomie informáciu o príprave návrhu rozpočtu na obdobie rokov 2021- 2023.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
8. INFORMÁCIA O PRIEBEHU A VYHODNOTENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA NA GENERÁLNEHO RIADITEĽA
Podpredseda správnej rady J. Rybanský predložil menný zoznam uchádzačov na generálneho riaditeľa kancelárie
FNPŠ. Navrhol vytvorenie výberovej komisie v nasledovnom zložení: J. Rybánsky, M. Berdisová, zástupca
MŠVVaŠ, J. Šmátrala, M. Dráb. Za tajomníčku komisie bola navrhnutá S: Ondrejčáková.
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 7/9/2020
1. Správna rada FNPŠ berie na vedomie informáciu o vypísaní a priebehu výberového konania na pozíciu
generálneho riaditeľa kancelárie FNPŠ.
2. Správna rada FNPŠ schvaľuje návrh na vytvorenie výberovej komisie pre absolvovanie pohovorov s
uchádzačmi na pracovnú pozíciu generálny riaditeľ v zložení:
J. Rybánsky, M. Berdisová, zástupca MŠVVaŠ, J. Šmátrala, M. Dráb
tajomníčka komisie: S. Ondrejčáková

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
9. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU NA VYMENOVANIE PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ
Nakoľko sa členstva v správnej rade FNPŠ vzdali R. Galovič a J. Riapoš, ktorí boli zároveň aj predsedovia komisií
pre vrcholový šport resp. šport zdravotne znevýhodnených, J. Rybánsky navrhol, aby boli novo vymenovaní
členovia správnej rady I. Greguška (komisia pre vrcholový šport) a M. Dráb (komisia pre šport zdravotne
znevýhodnených) schválení za predsedov týchto komisií.
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 8/9/2020
1. Správna rada FNPŠ schvaľuje návrh na vymenovanie predsedov odborných komisií: I. Greguška za
komisiu pre vrcholový šport a M. Dráb za komisiu pre šport zdravotne znevýhodnených.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 2
Uznesenie bolo prijaté.

10. RÔZNE
J. Rybánsky akcentoval potrebu novelizácie zákona č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu v rámci účelov
podpory a zamerania odborných komisií, ak by sa Fond zameral iba na podporu športovej infraštruktúry.
I. Husár uviedol, že sa na MŠVVaŠ pripravuje novelizácia zákona č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu, čo
sa týka kolektívneho štatutárneho orgánu (správnej rady), účelov podpory, pozície správnej rady a odborných
komisií v procese schvaľovania žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt, pričom 95 percent prostriedkov z fondu
má ísť na výstavbu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Futbal, hokej, tenis, atletika by mali byť do konca roka
vylúčené z podpory FNPŠ. Informoval o procese vymenovania člena správnej rady za SZĽH.

J. Rybánsky uviedol, že ostatné komisie okrem komisie pre infraštruktúru týmto podľa neho strácajú opodstatnenie,
pričom I. Husár zopakoval, že majú byť v spiacom režime, nakoľko je nevyhnutná potreba budovania
a modernizácie športovej infraštruktúry.
J. Tučány sa vyjadril k otázke nárokovateľnosti, nakoľko v tomto prípade by správna rada a odborné komisie stratili
opodstatnenie.
A. Siekel pripomenul históriu a dôvody vzniku Fondu na podporu športu a akcentoval nevyhnutnosť podpory
projektov aj z ďalších oblastí v zmysle § 1 ods. 1 zákona č. 310/2019 Z.z. o fonde na podporu športu a nielen
výstavbu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Podľa jeho názoru je FNPŠ nezávislá verejnoprávna inštitúcia,
pričom by mala byť nezávislá od akýkoľvek subjektov verejnej správy a súkromnej sféry, a to aj od SOŠV
a MŠVVaŠ, ktoré samozrejme môžu dávať odporúčania, ale nie prikazovať a zadávať úlohy členom Správnej rady
na aké oblasti podpory sa má FNPŠ zamerať či na parametre a podmienky výziev. Odborné komisie by mali mať
stanovené rozpočty v rámci svojich oblastí podpory a aktívne sa podieľať na tvorbe výziev. Poukázal na dôležitosť
iniciácie prvých krokov vo FNPŠ v rámci vnímania fondu ako celku od verejnosti. Zdôraznil pripravenosť aktívnej
participácie a podpory činnosti FNPS rešpektujúc jeho verejnoprávne postavenie. Záverom uviedol, že na budúci
týždeň je zvolané mimoriadne zasadnutie výkonného výboru SOŠV, ktorý navrhne kandidáta na člena správnej
rady FNPŠ za p. Líšku.
M. Berdisová akcentovala dôležitosť objektivity pri rozhodovaní o poskytnutí príspevkov na projekty aj
prostredníctvom odborných komisií.

Jaroslav Rybánsky, v.r.
podpredseda správnej rady FNPŠ

Matúš Štulajter
zapisovateľ, právny poradca FNPŠ

