Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-15/2020
ZÁPISNICA
z 15. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu
Miesto konania:
Videokonferencia
Dátum a čas konania: 27.11. 2020, od 8:00 do 14:30
Členovia SR FNPŠ prítomní na zasadnutí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ladislav Križan, predseda SR FNPŠ
Jaroslav Rybánsky, podpredseda SR FNPŠ
Mária Berdisová, členka SR FNPŠ
Jozef Turčány, člen SR FNPŠ
Dušan Šaradín, člen SR FNPŠ
Jozef Krnáč, člen SR FNPŠ
Miroslav Dráb, člen SR FNPŠ
Ivan Greguška, člen SR FNPŠ
Ľudovít Jurinyi, člen SR FNPŠ
Gábor Asványi, člen SR FNPŠ
Anton Danko, člen SR FNPŠ

Členovia DR FNPŠ prítomní na zasadnutí:
Jaromír Šmátrala, predseda dozornej rady FNPŠ, ostatní členovia boli pozvaní, no nezúčastnili sa
Pracovníci FNPŠ prítomní na zasadnutí:
1.
Tibor Brezovský, generálny riaditeľ kancelárie FNPŠ
2.
Matúš Štulajter, právny poradca FNPŠ
3.
Silvia Ondrejčáková, zamestnanec FNPŠ
Prizvaní hostia prítomní na zasadnutí:
Peter Dedík, poverený riadením sekcie športu MŠVVaŠ SR, prítomný v bode 4.
NAVRHOVANÝ PROGRAM ZASADNUTIA:
1. Otvorenie
2. Schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov
3. Postoj FNPŠ 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” na
základe na základe dodatočných podkladov vyžiadaných SR FNPŠ počas jej 13. zasadnutia
konaného dňa 12.11.2020 a 19.11.2020 a aktualizovaných po rokovaniach s MH SR, MŠVVaŠ SR a
SIEA dňa 26.11.2020
a) schvaľovanie návrhu Schémy minimálnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím
ochorenia COVID-19 pred jej zaslaním na predbežné pripomienkovanie Protimonopolnému úradu
Slovenskej republiky (slovenská aj anglická verzia)
b) schvaľovanie návrhu Návrh zmluvy o poskytnutí príspevku na mimoriadnu podporu v športe
podľa § 22 ods. 1 zákona o fonde v sume 10 000 000 eur
c) prerokovanie hlavných téz výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory
pre profesionálne športové kluby
d) prerokovanie hlavných téz návrhu zmluvy medzi FNPŠ a MŠVVaŠ
4. Návrh textu výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry
prerokovanie doručených písomných návrhov od členov SR FNPŠ týkajúcich sa kritérií
hodnotenia žiadosti v zmysle úlohy plynúcej im z uznesenia 9/12/2020- aktualizácia prerokovanie
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pripomienok od členov SR FNPŠ, ktoré boli nimi vznesené do zdieľaného dokumentu, ktorý im bol
zaslaný 30.10.2020- aktualizácia prerokovanie ďalších súvisiacich materiálov- aktualizácia
5. Rôzne
ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA
1. OTVORENIE
Zasadnutie správnej rady prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu ZOOM otvoril predseda SR FNPŠ,
Ladislav Križan, ktorý privítal prítomných členov správnej rady FNPŠ a skonštatoval, že SR FNPŠ je
uznášaniaschopná. Vypracovaním zápisnice zo zasadania bol poverený Matúš Štulajter, overením zápisnice
predseda SR FNPŠ Ladislav Križan, GRK Tibor Brezovský a koordinátorka procesov FNPŠ Silvia Ondrejčáková.
2. SCHVÁLENIE PROGRAMU SPRÁVNEJ RADY
Podpredseda SR FNPŠ Jaroslav Rybánsky navrhol vymeniť bod 3 za bod 4. Predseda SR FNPŠ, Ladislav Križan
navrhol ponechať program tak ako bol navrhnutý, nakoľko bod 3 by mal byť prerokovaný rýchlejšie. Člen SR FNPŠ
Jozef Turčány sa stotožnil s názorom podpredsedu SR FNPŠ Jaroslava Rybánskeho.
Členovia SR FNPŠ hlasovali o návrhu podpredsedu FNPŠ Jaroslava Rybánskeho na hore uvedenú zmenu poradia
bodov programu zasadnutia:
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 9
Proti: 2 (Greguška, Berdisová)
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 1/15/2020
SR FNPŠ schvaľuje nasledovný program zasadnutia SR FNPŠ.
1. Otvorenie
2. Schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov
3. Návrh textu výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry
prerokovanie doručených písomných návrhov od členov SR FNPŠ týkajúcich sa kritérií
hodnotenia žiadosti v zmysle úlohy plynúcej im z uznesenia 9/12/2020- aktualizácia prerokovanie
pripomienok od členov SR FNPŠ, ktoré boli nimi vznesené do zdieľaného dokumentu, ktorý im bol
zaslaný 30.10.2020- aktualizácia prerokovanie ďalších súvisiacich materiálov- aktualizácia
4. Postoj FNPŠ 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” na
základe na základe dodatočných podkladov vyžiadaných SR FNPŠ počas jej 13. zasadnutia
konaného dňa 12.11.2020 a 19.11.2020 a aktualizovaných po rokovaniach s MH SR, MŠVVaŠ SR a
SIEA dňa 26.11.2020
a) schvaľovanie návrhu Schémy minimálnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím
ochorenia COVID-19 pred jej zaslaním na predbežné pripomienkovanie Protimonopolnému úradu
Slovenskej republiky (slovenský text návrhu schémy de minimis a anglický text návrhu schémy
Dočasný rámec)
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b) schvaľovanie návrhu Návrh zmluvy o poskytnutí príspevku na mimoriadnu podporu v športe
podľa § 22 ods. 1 zákona o fonde v sume 10 000 000 eur
c) prerokovanie hlavných téz výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory
pre profesionálne športové kluby
d) prerokovanie hlavných téz návrhu zmluvy medzi FNPŠ a MŠVVaŠ
5. Rôzne
3. NÁVRH TEXTU VÝZVY NA VÝSTAVBU, REKONŠTRUKCIU A MODERNIZÁCIU ŠPORTOVEJ
INFRAŠTRUKTÚRY PREROKOVANIE DORUČENÝCH PÍSOMNÝCH NÁVRHOV OD ČLENOV SR FNPŠ
TÝKAJÚCICH SA KRITÉRII HODNOTENIA ŽIADOSTI V ZMYSLE ÚLOHY PLYNÚCEJ IM Z UZNESENIA
9/12/2020- AKTUALIZÁCIA PREROKOVANIE PRIPOMIENOK OD ČLENOV SR FNPŠ, KTORÉ BOLI NIMI
VZNESENÉ DO ZDIEĽANÉHO DOKUMENTU, KTORÝ IM BOL ZASLANÝ 30.10.2020 - PREROKOVANIE
ĎALŠÍCH SÚVISIACICH MATERIÁLOV- AKTUALIZÁCIA
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan skonštatoval, že k zdieľanému dokumentu s pracovným textom výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia
a modernizácia športovej infraštruktúry“ vrátane príloh (ďalej “návrh výzvy), ktorý je členom SR FNPŠ prístupný od
30.10.2020, boli od členov SR FNPŠ vznesené viaceré pripomienky.
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan navrhol, aby boli definície termínov a skratky používané v návrhu výzvy
zaradené do jej prílohy a boli zároveň doplnené o ním navrhnuté ďalšie definície z viacrých právnych predpisov.
Cieľom návrhu bolo podporiť terminologickú presnosť návrhu výzvy. Členovia SR FNPŠ hlasovali o tomto návrhu
predsedu SR FNPŠ Ladislava Križana
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 2 (Greguška, Berdisová)
Návrh bol schválený.
K jednému z kľučových rozhodnutí (výška alokovanej sumy na túto historicky prvú výzvu FNPŠ) prebehla rozsiahla
diskusia členov SR FNPŠ. Člen SR FNPŠ Ivan Greguška navrhol alokovať na túto výzvu 15 miliónov eur a zvyšok
aktuálne disponibilných zdrojov FNPŠ (necelých 5 miliónov eur) navrhol presunúť do rozpočtu FNPŠ roku 2021 na
účel kapitálových transferov a/alebo na zmiernenia pandémie COVID-19. S týmto názorom sa stotožnil aj člen SR
FNPŠ Gábor Asványi, pričom akcentoval, aby ostali disponibilné zdroje aj na iné účely vrátane prevádzky
kancelárie FNPŠ. Člen SR FNPŠ Jozef Turčány konštatoval, že FNPŠ má v rukách významný nástroj na možné
zmiernenie pandémie COVID-19, avšak treba presne stanoviť na čo sa zvyšné 4 milióny použijú. Podpredseda SR
FNPŠ Jaroslav Rybánsky položil otázku, kto a z akých zdrojov by mal prípadne podporiť vlastníkov a
prevádzkovateľov športovej infraštruktúry a či by primárne nemal túto úlohu riešiť štát – MŠVVaŠ SR v spolupráci
MH SR resp. MIRRI z týchto zdrojov. Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan podporil návrh vo výške 15 miliónov s
cieľom, aby FNPŠ i po zverejnení prvej výzvy do konca roka 2020 vedel v najbližších týždňoch a mesiacoch
prípadne pružne v súvislosti s prijatou novelou ZoFNPŠ účinnou od 20.11.2020 (§ 20a) reagovať na zmiernenie
pandémie COVID-19, kým budú na účet FNPŠ pripísané prvé prostriedky v kalendárnom roku 2021. Členka SR
FNPŠ Mária Berdisová potvrdila ich predpokladané pripísanie na účet FNPŠ až najskôr vo februári 2021. Členovia
SR FNPŠ hlasovali o návrhu člena SR FNPŠ Ivana Gregušku :
Hlasovanie:
Prítomní: 11
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Za: 10
Proti: 1 (Danko)
Zdržali sa hlasovania: 0
Návrh bol schválený.
Následne k návrhu výzvy i k pripomienkam prebehla rozsiahla diskusia. Pripomienky/ úpravy boli do textu
priebežne dopĺňané tak, aby mohla byť následne vytvorená vnútorne nerozporná, konsolidovaná verzia návrhu
výzvy, ktorá bude schválená na najbližšom zasadnutí SR FNPŠ.
Po rokovaní členov SR o návrhu výzvy prebehla rozsiahla diskusia k návrhu Zásad, spôsobu a kritérii hodnotenia
žiadostí o príspevok na projekt z FNPŠ (ďalej “návrh Zásad, spôsobu a kritérií”), ktorý bol vytvorený ako prienik
návrhov členov SR FNPŠ Ivana Gregušku a Márie Berdisovej, právneho poradcu FNPŠ Matúša Štulajtera
a odbornej komisie FNPŠ pre infraštruktúru. Konsolidovaný návrh Zásad, spôsobu a kritérií bol vytvorený
v koordinácii s členom SR FNPŠ Jozefom Turčánym. Členovia SR FNPŠ následne rokovali o vyradení, ponechaní
a úprave jednotlivých častí textu. Pripomienky/ úpravy boli do textu priebežne dopĺňané tak, aby mohla byť
následne vytvorená vnútorne nerozporná, konsolidovaná verzia návrhu Zásad, spôsobu a kritérií, ktorá bude finálne
schválená na najbližšom zasadnutí SR FNPŠ.
Členovia SR FNPŠ schválili na záver toto uznesenie:
Uznesenie č. 2/15/2020
SR FNPŠ schvaľuje návrh textu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt v rámci
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ vrátane príloh s
pripomienkami. SR poveruje predsedu SR FNPŠ za pomoci pracovníkov kancelárie FNPŠ a za úzkej
súčinnosti členky Márie Berdisovej a členov Ivana Gregušku, Gábora Asványiho a Jozefa Turčányho
finalizácie textov vrátane príloh. SR FNPŠ schvaľuje predpokladaný termín najbližšieho zasadnutia na
8.12.2020 od 8:00 online, kde by mali byť texty finálne schválené tak, aby mohla byť výzva do 11.12.2020
zverejnená.
Správna rada FNPŠ hlasovala o tomto návrhu uznesenia (už bez Dušana Šaradína a Antona Danka, členov SR
FNPŠ), ktorí sa ospravedlnili zo zasadnutia počas jeho priebehu pre iné pracovné povinnosti :
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté.
4. POSTOJ FNPŠ 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” NA ZÁKLADE NA ZÁKLADE DODATOČNÝCH PODKLADOV VYŽIADANÝCH SR
FNPŠ POČAS JEJ 13. ZASADNUTIA KONANÉHO DŇA 12.11.2020 A 19.11.2020 A AKTUALIZOVANÝCH PO
ROKOVANIACH S MH SR, MŠVVAŠ SR A SIEA DŇA 26.11.2020
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan zhrnul stav a od posledného zasadnutia SR FNPŠ vykonané kroky i jednotlivé
procesné kroky potrebné k zverejneniu dvoch výziev na zmiernenie dôsledkov spôsobených pandémiou COVID19 na šport v Slovenskej republike. Peter Dedík, poverený riadením sekcie športu MŠVVaŠ, ocenil veľmi aktivity a
prístup FNPŠ a akcentoval potrebu doladenia detailov v jednotlivých dokumentoch, ktoré budú potrebné na
zverejnenie výziev v spolupráci s MŠVVaŠ SR, MH SR, SIEA a Protimonopolným úradom Slovenskej republiky.
Ako posledné ešte nevyriešené otázky zostali niektoré kompetencie medzi FNPŠ ako poskytovateľom a SIEA ako
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vykonávateľom v zmysle diskutovaného návrhu spoločnej zmluvy. Správna rada FNPŠ po diskusii hlasovala o
týchto návrhoch uznesení:
Uznesenie č. 3/15/2020
SR FNPŠ schvaľuje predložený návrh Schém minimálnej pomoci na podporu športu v súvislosti s
vypuknutím ochorenia COVID-19 (slovenský text návrhu schémy de minimis a anglický text návrhu schémy
Dočasný rámec) a poveruje predsedu SR FNPŠ ešte dňa 27.11.2020 jej zaslaním na predbežné
pripomienkovanie Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky a po jeho prípadnom súhlase za úzkej
súčinnosti členky SR FNPŠ Márie Berdisovej na všetky následné právne úkony vrátane oficiálneho
predloženia schémy Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Návrh bol schválený.
Správna rada FNPŠ hlasovala o tomto návrhu uznesenia (už popri Dušanovi Šaradínovi a Antonovi Dankovi i bez
Jozefa Turčányho, člena SR FNPŠ), ktorý sa ospravedlnili zo zasadnutia počas jeho priebehu pre iné pracovné
povinnosti :
Uznesenie č.4/15/2020
SR FNPŠ schvaľuje návrh zmluvy o poskytnutí príspevku na mimoriadnu podporu v športe podľa § 22 ods.
1 zákona o fonde v sume 10 000 000 eur medzi FNPŠ a MŠVVaŠ SR s pripomienkami. SR FNPŠ poveruje
predsedu SR FNPŠ na všetky následné právne úkony spojené s jej finalizáciou vrátane jej podpísania
menom FNPŠ.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 5/15/2020
SR FNPŠ prerokovala a súhlasí s hlavnými tézami výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby v nadväznosti na ňou schválený návrh Schém
minimálnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 (slovenský text
návrhu schémy de minimis a anglický text návrhu schémy Dočasný rámec).
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
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Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 6/15/2020
SR FNPŠ prerokovala a súhlasí s hlavnými tézami návrhu Zmluvy o spolupráci a poverení výkonom
niektorých úloh spojených s poskytovaním podpory na základe schém pomoci na podporu športu v
súvislosti s ochorením COVID-19 medzi FNPŠ a SIEA. SR FNPŠ poveruje predsedu SR FNPŠ za úzkej
súčinnosti členky SR FNPŠ Márie Berdisovej na všetky následné právne úkony spojené s jej finalizáciou
vrátane jej podpísania menom FNPŠ, no výlučne za podmienky, že SIEA ako vykonávateľ v zmysle jej
obsahu bude zodpovedná okrem iného aj za kontrolu dodržiavania všetkých podmienok stanovených v
schémach vrátane dodržiavania stropu maximálnej výšky pomoci pre možnú kumuláciu pomoci, ktorú
bude overovať SIEA.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté.
5. RÔZNE
GRK FNPŠ Tibor Brezovský informoval o zamýšľanej spolupráci s novými zamestnancami FNPŠ, ktorí by mali
nastúpiť od 1.1.2021 pre pripravované výzvy a okrem iného prebrať i agendu FNPŠ dnes mu poskytovanú zo strany
NŠC.
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan oboznámil prítomných, že po súhlase MZ Bratislavy 26.11.2020 bude možné
uzavrieť nájomnú zmluvu na dočasné kancelárske priestory FNPŠ v sídle STARZ na Junáckej 4.

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

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

Tibor Brezovský, v.r.
Generálny riaditeľ kancelárie FNPŠ a overovateľ zápisnice

Silvia Ondrejčáková, v.r.
Koordinátor procesov FNPŠ a overovateľ zápisnice
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