Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-11/2020
ZÁPISNICA
z 11. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu
Miesto konania:

STaRZ, Junácka 4, Bratislava

Dátum a čas konania: 29.9.2020, 11:00- 15:30
Predsedajúci: Ladislav Križan, predseda správnej rady FNPŠ
Členovia orgánu prítomní na zasadnutí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jaroslav Rybánsky, podpredseda správnej rady
Mária Berdisová, člen správnej rady
Jozef Turčány, člen správnej rady
Dušan Šaradín, člen správnej rady
Jozef Krnáč, člen správnej rady
Miroslav Dráb, člen správnej rady
Ivan Greguška, člen správnej rady
Ľudovít Jurinyi, člen správnej rady
Anton Danko, člen správnej rady – cez videokonferenciu
Gábor Asványi, člen správnej rady

Prizvaní hostia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jaromír Šmátrala, predseda dozornej rady FNPŠ
Tibor Brezovský, víťaz verejného výberového konania o pozíciu- generálny riaditeľ kancelárie FNPŠ
Matúš Štulajter, právny poradca FNPŠ
Igor Šumichrast, advokát, Garant partner legal (bod 11)
Henrieta Bicáková, advokát, Garant partner legal (bod 11)
Michael Válek, advokátsky koncipient, Soukeník & Štrpka (bod 11)
Silvia Ondrejčáková, zamestnanec

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:
1. Otvorenie
2. Schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov
3. Informácia o činnosti orgánov Fondu na podporu športu po odstúpení predsedu správnej rady Dušana Guľáša a
najmä od 10.zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu konanej dňa 26.8.2020
4. Informácia o výsledku výberového konania na generálneho riaditeľa kancelárie FNPŠ a schvaľovanie návrhu
pracovnej zmluvy vrátane dňa nástupu
5. Hlavné priority a úlohy generálneho riaditeľa kancelárie Fondu na podporu športu do najbližšieho zasadnutia
správnej rady Fondu na podporu športu.
6. Informácia o činnosti jednotlivých odborných komisii Fondu na podporu športu od ich vzniku vrátane ich
doterajších písomných výstupov
7. Termíny zasadnutí správnej rady Fondu na podporu športu do konca roka 2020
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8. Informácia o návrhu na zmenu zákona č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý bol doručený do NR SR
9. Informácia o možných kompenzačných opatreniach pre sektor športu z dôvodu pandémie COVID-19 na základe
informácii od predstaviteľov Ministerstva hospodárstva SR zo stretnutia konaného dňa 17.9.2020
10. Informácia o stave športu a športovej infraštruktúry v najmenej rozvinutých okresoch
11. Informácia o činnosti komisie pre infraštruktúru v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 625/2019 z 18.12.2019
a na pracovnú verziu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ a návrh zásad poskytovania finančných prostriedkov Fondu
na podporu športu
12. Vízia a misia Fondu na podporu športu a jeho krátkodobé a strednodobé ciele vzhľadom na strategické zámery
a aktuálne platné i pripravované dlhodobé koncepcie rozvoja športu v Slovenskej republike
13. Rôzne
ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA

1.

OTVORENIE

Zasadnutie správnej rady otvoril vládou SR dňa 2.9.2020 novomenovaný predseda správnej rady FNPŠ, Ladislav
Križan, ktorý privítal ďalších nových členov správnej rady FNPŠ (SR FNPŠ), pánov Ľudovíta Juríniho, Gábora
Asványiho a Dušana Šaradína, zagratuloval im k menovaniu a skonštatoval, že správna rada FNPŠ je uznášania
schopná.
Vypracovaním zápisnice zo zasadania bola poverený M. Štulajter, overením zápisnice predseda SR FNPŠ Ladislav
Križan.

2.

SCHVÁLENIE PROGRAMU SPRÁVNEJ RADY

Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan odprezentoval navrhovaný program zasadnutia, ktorý bol zaslaný všetkým
členom správnej rady, s tým, že navrhol, aby pôvodné body 9 a 10 boli presunuté do bodov a 4 a 5 z dôvodu
avizovaných pracovných povinností časti členov SR FNPŠ, ktorí vopred avizovali svoj odchod, a to ešte pred
dlhodobo plánovaným skončením zasadnutia. Predseda SR FNPŠ navrhol hlasovať o návrhu programu SR FNPŠ.
Členovia SR FNPŠ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 1/11/2020
1. SR FNPŠ schvaľuje navrhnutý program rokovania SR FNPŠ s hore uvedenými úpravami.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
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3. INFORMÁCIA O ČINNOSTI ORGÁNOV FONDU NA PODPORU ŠPORTU PO ODSTÚPENÍ PREDSEDU
SPRÁVNEJ RADY DUŠANA GUĽÁŠA A NAJMÄ OD 10.ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY FONDU NA
PODPORU ŠPORTU KONANEJ DŇA 26.8.2020
Podpredseda SR FNPŠ Jaroslav Rybánsky objasnil pre nových členov SR FNPŠ genézu FNPŠ od jeho vzniku po
súčasnosť, najmä čo sa týka jeho doterajšej činnosti a vzťahov s orgánmi verejnej správy a súkromnej sféry.
Členka SR FNPŠ Mária Berdisová objasnila proces rokovaní s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
(MŠVVaŠ SR) a Ministerstvom financií SR (MF SR) týkajúcich sa rozpočtu FNPŠ, pričom uviedla, že je pripravený
návrh listu. Na zasadnutí správnej rady FNPŠ konanom dňa 31.7.2020 malo byť zo strany MŠVVaŠ SR ústne
prezentované, že po konzultácii s MF SR nie je potrebné na zmenu účelu použitia príspevku FNPŠ vykonať
rozpočtové opatrenie, keďže v súlade s ustanovením § 21 ods. 3 ZoFNPŠ sa finančné prostriedky poskytnuté fondu
podľa § 21 ods. 2 písm. a) ZoFNPŠ ich pripísaním na účet FNPŠ majú považovať za vyčerpané na určený účel. V
nadväznosti na uvedené bol členmi správnej rady FNPŠ iniciované prerokovanie tejto témy i zasadnutí správnej
rady FNPŠ dňa 29.9.2020, i pre prítomnosť jej 4 nových členov z 11 celkovo, keďže boli menovaní vládou SR iba
dňa 2.9.2020. Všetci prítomní sa zhodli na vyššie uvedenom odbornom závere, no z hľadiska právnej istoty sa
správna rada rozhodla pre postup ohľadom možnej „potreby preklasifikovania“ bežných transferov na kapitálové
vo forme listu FNPŠ adresovaného na MF SR, aby následne prišlo k potvrdeniu či vyvráteniu vyššie
prezentovaného stanoviska i oficiálnou písomnou cestou zo strany MF SR.
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan následne poďakoval za odvedenú prácu pôvodným členom SR FNPŠ a
nových členov SR FNPŠ upozornil na povinnosti vyplývajúce z čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 2/11/2020
1. Správna rada FNPŠ berie na vedomie informáciu o činnosti orgánov FNPŠ po odstúpení predsedu SR
FNPŠ Dušana Guľáša a najmä od 10. zasadnutia správnej rady FNPŠ konanej dňa 26.8.2020.
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

4. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VÝBEROVÉHO KONANIA NA GENERÁLNEHO RIADITEĽA KANCELÁRIE
FNPŠ A SCHVAĽOVANIE NÁVRHU PRACOVNEJ ZMLUVY VRÁTANE DŇA NÁSTUPU
Podpredseda SR FNPŠ Jaroslav Rybánsky informoval prítomných o priebehu a výsledku výberového konania.
Členka SR FNPŠ Mária Berdisová informovala prítomných o aplikačných problémoch pri použití zákonov č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých pracovníkov vo
verejnom záujme v rámci FNPŠ. Po diskusii s členmi SR FNPŠ a úspešným kandidátom a s jeho súhlasom bol
prijatá dohoda o obsahu pracovnej zmluvy generálneho riaditeľa kancelárie FNPŠ vrátane dňa nástupu od
1.10.2020.
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
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Uznesenie č. 3/11/2020
1. Správna rada FNPŠ schvaľuje návrh pracovnej zmluvy generálneho riaditeľa kancelárie FNPŠ
s nástupom od 1.10. 2020 a poveruje predsedu SR FNPŠ jej uzavretím.
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

5. HLAVNÉ PRIORITY A ÚLOHY GENERÁLNEHO RIADITEĽA KANCELÁRIE FONDU NA PODPORU ŠPORTU
DO NAJBLIŽŠIEHO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY FONDU NA PODPORU ŠPORTU.
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan informoval prítomných o stave veci vo vzťahu k sídlu FNPŠ, ktorý de iure sídli
na Stromovej 9. Keďže pôvodne zamýšľané sídlo FNPŠ v Dome športu na Junáckej 6 bude k dispozícii najskôr po
kolaudácii vo februári 2020 resp. neskôr, pre vôbec výkon činností FNPŠ a akcieschopnosť navrhol po dohode so
zamestnancami FNPŠ ako dočasnú kanceláriu zatiaľ využívať priestory v budove STARZ na Junáckej 4. Pre
komunikáciu dovnútra FNPŠ, ale i navonok akcentoval ako nutnosť bezodkladne založiť pracovné emaily pre
všetkých členov SR FNPŠ a zamestnancov FNPŠ a potrebu budovania FNPŠ ako inštitúcie vrátane interných
personálnych kapacít.
Podpredseda SR FNPŠ Jaroslav Rybánsky informoval o výberových konaniach na pozíciu referentov, ktoré sa už
uskutočnili v mesiaci február 2020. Uviedol, že bude potrebné po diskusii s generálnym riaditeľom kancelárie FNŠP
aktualizovať organizačnú štruktúru a kontaktovať osoby z nich ako i potenciálnych nových zamestnancov.
Člen SR FNPŠ Gábor Asványi pripomenul, že by bolo vhodné vyhotoviť žiadosť FNPŠ o využívanie priestorov
STARZ-u s následnou formálnou akceptáciou. Navrhol generálnemu riaditeľovi kancelárie FNPŠ priorizovať
personálne obsadenie ekonomického oddelenia.
Predseda dozornej rady Jaromír Šmátrala uviedol, že dozorná rada zatiaľ zasadá v sídle členky dozornej
rady JUDr. Orthovej.
Počas rokovanie o tomto bode sa k zasadnutiu SR FNPŠ pridal člen SR FNPŠ Jozef Turčány.
Členovia SR FNPŠ po diskusii o viacerých detailoch v rámci hlavných priorít a úloh s generálnym riaditeľom
kancelárie FNPŠ (GRK FNPŠ) Tiborom Brezovským hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 4/11/2020
1. Správna rada FNPŠ schvaľuje hlavné priority a úlohy generálneho riaditeľa kancelárie FNPŠ do
najbližšieho zasadnutia správnej rady FNPŠ.
Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
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Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

6. INFORMÁCIA O ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ODBORNÝCH KOMISII FONDU NA PODPORU ŠPORTU OD
ICH VZNIKU VRÁTANE ICH DOTERAJŠÍCH PÍSOMNÝCH VÝSTUPOV
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan požiadal prítomných predsedov komisii aby bližšie novým členom SR FNPŠ
bližšie priblížili doterajšiu činnosť komisii vrátane ich písomných výstupov.
Podpredseda SR FNPŠ Jaroslav Rybánsky zopakoval genézu vývoja FNPŠ s akcentom i na genézu vývoja
odborných komisií vzhľadom na účely podpory v zmysle § 1 ods. 1 zákona č. 310/2019 Z.z. Odborné komisie prešli
po májovom zasadnutí SR FNPŠ do spiaceho režimu.
Člen SR FNPŠ Jozef Turčány ako predseda komisie pre šport mládeže a šport pre všetkých od jej vzniku uviedol,
že sa konali 2 zasadnutia komisie, pričom nebola zatiaľ stanovená jednotná filozofia v rámci oblastí podpory.
Pripomenul, že ak by boli členovia komisii odmeňovaní, museli by vykázať nejakú činnosť.
Člen SR FNPŠ Gábor Asványi za komisiu pre infraštruktúru, v ktorej pôsobil ako jej člen ešte pred menovaním za
člena SR FNPŠ 2.9.2020 uviedol, že funguje od prvého štvrťroka odkedy boli vymenovaní jednotliví členovia a že
je pripravená aktívne participovať na tvorbe výziev. Výsledky jej doterajšej práce boli zhmotnené v pracovnej verzii
výzvy a pripomienkovacom procese k verzii výzvy pripravenej externými advokátskymi kanceláriami.
Člen SR FNPŠ Ivan Greguška, ktorý predseda po jeho dovolení v lete 2020 do SR FNPŠ komisii pre vrcholový
šport uviedol, že zasadala raz vo februári a navrhol, by nebolo vhodné posunúť októbrový termín pre predloženie
priorít v oblasti podpory športu v oblasti pôsobenia jednotlivých odborných komisií.
Člen SR FNPŠ Jozef Krnáč ako predseda komisie za komisiu pre štátnu športovú reprezentáciu od jej vzniku
uviedol, že po nástupe predsedu FNPŠ, p. Guľáša zasadali a z tohto zasadnutia je vyhotovený zápis. Členovia
komisie sa jednohlasne vyjadrili, že nesúhlasia s koncepciou podpory 95 % na infraštruktúru.
Člen SR FNPŠ Miroslav Dráb , ktorý predseda po jeho dovolení v lete 2020 do SR FNPŠ komisii pre zdravotne
znevýhodnených uviedol, že akýmkoľvek smerom v oblasti podpory FNPŠ pôjde, bude sa to týkať aj zdravotne
znevýhodnených športovcov.
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan krátko zosumarizoval komunikúciu s pánom Romanom Krajniakom ako
členom komisie pre financovanie športu, keďže tá nemá od odstúpenia bývalého člena SR FNPŠ Daniela Líšku
predsedu.
Členka SR FNPŠ Mária Berdisová pripomenula, že ak požadujeme výstupy od komisií, mali by byť s ich členmi
uzavreté dohody o pracovnej činnosti/vykonaní práce v zmysle zákona o FNPŠ.
Jaroslav Rybánsky akcentoval potrebu sanácie následkov Covidu 19 z prostriedkov FNPŠ.
Vzhľadom na to, že komisia pre infraštruktúru a komisia pre financovanie športu momentálne nemajú
vymenovaných predsedov, členovia správnej rady navrhli, aby v zmysle uznesenia č. 6/10/2020 boli v rámci týchto
komisií vymenovaní osoby zodpovedné za predloženie priorít.
Po prerokovaní tohto bodu, ešte pred hlasovaním o ňom, odišiel z rokovania SR FNPŠ jej člen Jozef Turčány.
Členovia SR FNPŠ hlasovali následne o tomto návrhu uznesenia:
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Uznesenie č. 5/11/2020
1. Správna rada berie na vedomie správu predsedov odborných komisií o ich činnosti.
2. Za splnenie uznesenia z 10 zasadnutia správnej rady FNPŠ do októbrového zasadnutia sú zodpovední
predsedovia komisií.
3. Správna rada poveruje Gábora Asványiho na predloženie priorít vyplývajúcich z uznesenia č. 6/10/2020
za komisiu pre infraštruktúru a Máriu Berdisovú za komisiu pre financovanie športu.
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

7. TERMÍNY ZASADNUTÍ SPRÁVNEJ RADY FONDU NA PODPORU ŠPORTU DO KONCA ROKA 2020
Po diskusii s členmi Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan navrhol pre aktuálnu situáciu s pandémiou COVID-19 ako
októbrový termín správnej rady dátum 28.10. 2020- streda od 9:00, a to formou videokonferencie. Ďalšie zasadnutia
(november, december) SR FNPŠ budú určené počas i pre v čase jej konania aktuálnu situáciu s pandémiou
COVID-19 a pravdepodobne formou opäť iba videokonferencie.
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 6/11/2020
1. Správna rada FNPŠ schvaľuje termín zasadnutia 28.10. 2020 od 9:00 online formou videokonferencie
vzhľadom na aktuálnu situáciu s pandémiou COVID-19.
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

8. INFORMÁCIA O NÁVRHU NA ZMENU ZÁKONA Č. 310/2019 Z.Z. O FONDE NA PODPORU ŠPORTU A O
ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV, KTORÝ BOL DORUČENÝ DO NR SR

Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan uviedol históriu vzniku zákona predloženého poslaneckým návrhom bez MPK
a priblížil podľa neho viaceré problematické oblasti, ktoré bude potrebné novelou doriešiť. Informoval o znení
návrhu doručeného do NR SR na jeseň 2020.
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Predseda SR FNPŠ Jaroslav Rybánsky doplnil, že nedostatky právnej úpravy boli počas skoro ročnej existencie
FNPŠ v praxi zozbierané a zdokumentované.
Po diskusii prišlo k zhode na potrebe referovať navrhovateľom z radov poslancov NR SR, ale i za šport
zodpovedného ústredného orgánu štátnej správy- MŠVVaŠ- v praxi zozbierané a zdokumentované návrhy smerom
k novele zákona o FNPŠ.
Predseda dozornej rady FNPŠ (DR FNPŠ) Jaromír Šmátrala upozornil na poslancami navrhované zmeny týkajúce
sa možnosti odvolania členov orgánov FNPŠ, ktoré môže viesť k bezdôvodným alebo svojvoľným odvolaniam a
navrhol rokovať o dôvodoch a možných dopadoch téme s navrhovateľmi.
Uznesenie č. 7/11/2020
1. Správna rada FNPŠ berie na vedomie návrh na zmenu zákona o FNPŠ doručený do NR SR a poveruje
predsedu a podpredsedu SR FNPŠ rokovať s predkladateľmi tohto návrhu o nimi navrhovaných zmenách
a doplneniach, a to na základe podnetov od členov orgánov FNPŠ.
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

9. INFORMÁCIA O MOŽNÝCH KOMPENZAČNÝCH OPATRENIACH PRE SEKTOR ŠPORTU Z DÔVODU
PANDÉMIE COVID-19 NA ZÁKLADE INFORMÁCII OD PREDSTAVITEĽOV MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA
SR ZO STRETNUTIA KONANÉHO DŇA 17.9.2020
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan informoval o priebehu stretnutia konaného dňa 17.9.2020 na MŠVVaŠ SR na
základe pozvania za prítomnosti ministra, štátneho tajomníka, zástupcov z Ministerstve hospodárstva SR pod
vedením pani Jany Kiššovej a 10 národných športových zväzov.
Rovnako informoval o priebehu stretnutia konaného dňa 28.9.2020 v NR SR, ktoré vyvolal s predsedom výboru
NR SR pre európske záležitosti Tomášom Valáškom a podpredsedom výboru NR SR pre kultúru a média vzhľadom
na nimi a podpredsedníčkou vlády SR a ministerkou pre investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronikou
Remišovou organizovanú tlačovú konferenciu iba pár dní predtým 22.9.2020 o podpore športu z tzv. eurofondov
(RE-ACT).
Cieľom oboch bola výmena informácii a koordinácia aktivít a všetkých aktérov s cieľom, ak by mal FNPŠ byť
súčasťou kompenzácií následkov pandémie COVID-19 na sektor športu, aby tak dokázal robiť adresne a
koordinovane s ostatnými aktérmi.
Členka SR FNPŠ Mária Berdisová pripomenula, že nie je možné sanovať následky spôsobené pandémiou COVID19 inak, ako formou projektov na základe výzvy a športových poukazov v zmysle súčasne platného zákona č.
310/2019 Z.z.
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
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Uznesenie č. 8/11/2020
1. Správna rada FNPŠ berie na vedomie informácie poskytnuté predsedom SR FNPŠ Ladislavom Križanom
zo stretnutí konaných dňa 17.9.a 28.9.2020 týkajúce sa možných kompenzácií následkov pandémie COVID19 na sektor športu vrátane možností a limitov FNPŠ pre aktuálnu platnú a účinnú právnu úpravu v rámci
zákona o FNPŠ.
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
Po prerokovaní tohto bodu odišla zo zasadnutia Členka SR FNPŠ Mária Berdisová.

10. INFORMÁCIA O STAVE ŠPORTU A ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY V NAJMENEJ ROZVINUTÝCH
OKRESOCH
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan oboznámil prítomných o stretnutí s pánom Jánom Krakom z Úradu vlády SR,
ktoré sprostredkoval podpredseda SR FNPŠ Jaroslav Rybánsky.
To sa týkalo stavu i možnej podpory výstavby športovej infraštruktúry vzhľadom na prebiehajúcu otvorenú výzvu
LDI01 na predkladanie žiadostí o príspevok z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“,
ktorej cieľom je podpora projektov zlepšujúca prístup zraniteľných detí a mládeže k širšiemu okruhu
mimoškolských činností s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v
spoločnosti prostredníctvom vytvorenia multifunkčného centra pre mládež. Vybrané projekty podporia centrá pre
mládež v najmenej rozvinutých okresoch. Ján Krak poskytol členom SR FNPŠ materiál vypracovaný Inštitútom
pre strategické otázky Úradu vlády SR k tejto problematike. Predmetný materiál odprezentoval Matúš Štulajter
a následne prebehla diskusia.
Členka SR FNPŠ Miroslav Dráb uviedol, že problematickým faktorom v menej rozvinutých regiónoch je
udržateľnosť športovej infraštruktúry, nakoľko náklady na údržbu sú mnohokrát veľmi vysoké.
Z rokovania o tomto bode sa odhlásil člen SR FNPŠ Anton Danko prítomný online cez videokonferenciu.
Členovia správnej rady hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 9/11/2020
1. Správna rada FNPŠ berie na vedomie informáciu o stave športu a športovej infraštruktúry v najmenej
rozvinutých okresoch podľa priložených materiálov.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
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Uznesenie bolo prijaté.

11. INFORMÁCIA O ČINNOSTI KOMISIE PRE INFRAŠTRUKTÚRU V NADVÄZNOSTI NA UZNESENIE VLÁDY
SR Č. 625/2019 Z 18.12.2019 A NA PRACOVNÚ VERZIU VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O
POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU V RÁMCI PROGRAMU „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA
ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY“ A NÁVRH ZÁSAD POSKYTOVANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
FONDU NA PODPORU ŠPORTU
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan informoval o detailoch uznesenia Vlády SR č.625/2019 v nadväznosti na
prípravu štátneho rozpočtu pre rok 2020 vrátane uzavretia zmluvy s MŠVVaŠ.
Podpredseda SR FNPŠ Jaroslav Rybánsky poďakoval prítomným zástupcom advokátskych kancelárií za ich
doterajšiu prácu a zhrnul ich pôsobenie počas existencie FNPŠ a výstupy ich práce.
Henrieta Bicáková z GPL uviedla, že schéma štátnej pomoci a výzva musia byť zosúladené, nie každý príspevok
fondu je štátna pomoc, odprezentovala svoj materiál týkajúci sa základných pravidiel poskytovania štátnej pomoci.
Člen SR FNPŠ Gábor Asványi objasnil prax SOŠV v oblasti štátnej pomoci pri rozdeľovaní 3 miliónov euro v
nedávnom období.
Igor Šumichrast z GPL objasnil základné tézy týkajúce sa Zásad poskytovania finančných prostriedkov, pričom
požiadal prítomných členov SR FNPŠ o zjednotenie spôsobu a formy podávania pripomienok k jednotlivým
predpisov počas ich kreácie. Pripomenul, že je potrebné vyhradiť si dostatok času na tvorbu Zmluvy o poskytnutí
finančných prostriedkov a žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z FNPŠ.
Michael Válek z AK Soukeník & Štrpka objasnil genéza tvorby výziev za túto AK, s následným zameraním sa na
výzvu na všeobecnú športovú infraštruktúru, nie športovú infraštruktúru národného významu.
Člen SR FNPŠ Ivan Greguška navrhol, aby boli všetky relevantné povinnosti žiadateľa uvedené už vopred vo výzve
a nie až v Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov.
Členovia SR FNPŠ po diskusii hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 10/11/2020
1. Správna rada berie na vedomie stav prípravy výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutiue príspevku s
cieľom rekonštrukcie existujúcej alebo výstavby novej športovej infraštruktúry vrátane informácii od FNPŠ
v minulosti zazmluvnených advokátskych kancelárií.
Od hlasovania o tomto bode bolo prítomných už len 8 členov správnej rady
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté.
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12. VÍZIA A MISIA FONDU NA PODPORU ŠPORTU A JEHO KRÁTKODOBÉ A STREDNODOBÉ CIELE
VZHĽADOM NA STRATEGICKÉ ZÁMERY A AKTUÁLNE PLATNÉ I PRIPRAVOVANÉ DLHODOBÉ
KONCEPCIE ROZVOJA ŠPORTU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan uviedol, že víziu a misiu smerovania FNPŠ by mala tvoriť SR FNPŠ ako celok,
v rámci ktorej je on iba “prvý medzi 11 rovnými a má iba 1 hlas”.
Navrhol, aby si SR FNPŠ a od 1.10.2020 nový GRK FNPŠ dali najprv po obsadení orgánov FNPŠ krátkodobé ciele
vôbec čo najskôr sfunkčniť FNPŠ.
Členovia SR FNPŠ sa po diskusii zhodli na ambícii najneskôr na novembrovom zasadnutí SR FNPŠ schváliť
znenie aspoň jednej výzvy, pričom predpokladom jej schválenia a vypísania je personálne obsadenie kancelárie
FNPŠ pod vedením od 1.10.2020 nový GRK FNPŠ, ktoré bude mať svoje sídlo.
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan navrhol požiadať MŠVVaŠ SR a SOŠV, aby pred tvorbou nových strategických
dokumentov pre oblasť športu v SR, ktoré by mali ovplyvňovať i strednodobé a dlhodobé ciele FNPŠ najprv
vyhodnotili tie existujuce, ktoré sa za pár mesiacov stanú minulosťou (Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu Slovenský šport 2020 a Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015-2020) a najmä zapojili
FNPŠ do participatívneho procesu ich tvorby ako nie pasívny objekt, ale aktívny subjekt.
Cieľ má byť vo vecnej diskusii kreovať jeho víziu, misiu, strednodobé a dlhodobé ciele, ktorú sú dnes predmetom
nezodpovedaných otázok a rozdielnych názorov tak, aby bol “predvídateľným a s ostatnými spolupracujúcim a
koordinujúcim sa tímovým hráčom” v rámci ekosystému športu v SR ako nezávislá, nestranná a apolitická
verejnoprávna inštitúcia.
Členovia správnej rady po diskusii hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 11/11/2020
1. Správna rada FNPŠ schvaľuje ako krátkodobé ciele FNPŠ:
a) najneskôr na novembrovom zasadnutí schváliť a vypísať aspoň 1 výzvu v zmysle zákona o FNPŠ,
b) do konca novembra 2020 zabezpečiť pre jej vypísanie a administrovanie potrebné/ nevyhnutné
personálne obsadenie kancelárie FNPŠ pod vedením od 1.10.2020 nového GRK FNPŠ,
c) požiadať MŠVVaŠ a SOŠV, aby pred vyhodnotili existujuce strategické dokumenty, ktoré sa za pár
mesiacov stanú minulosťou (Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020 a
Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015-2020) a najmä zapojili FNPŠ do
participatívneho procesu ich tvorby ako nie pasívny objekt, ale aktívny subjekt a vo vecnej diskusii kreovali
jeho víziu, misiu, strednodobé a dlhodobé ciele, ktorú sú dnes predmetom nezodpovedaných otázok a
rozdielnych názorov tak, aby bol “predvídateľným a ostatnými spolupravcujúcim a koordinujúcim sa
tímovým hráčom” v rámci ekosystému športu v SR ako nezávislá, nestranná apolitická verejnoprávna
inštitúcia.
.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté.
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13. RÔZNE
Po diskusii členov SR FNPŠ bol ako deadline pre SR FNPŠ na zasielanie pripomienok k Výzve a Zásadám
poskytovania finančných prostriedkov do 19.10. 2020.
Člen SR FNPŠ Ivan Greguška navrhol zaslať členom SR FNPŠ návrh organizačného poriadku na
pripomienkovanie.
Matúš Štulajter uviedol, že zašle organizačný poriadok GRK FNPŠ na pripomienkovanie a následne bude zaslaný
SR FNPŠ. Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan uviedol, že organizačný poriadok bude schválený v prípade potreby
i per rollam.

Matúš Štulajter, v.r.
zapisovateľ, právny poradca FNPŠ

Ladislav Križan, v.r.
predseda správnej rady FNPŠ a overovateľ zápisnice
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