Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-14/2020
ZÁPISNICA
zo 14. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu
Miesto konania:

Videokonferencia

Dátum a čas konania: 19.11. 2020, od 13:00 do 17:30
Členovia SR FNPŠ prítomní na zasadnutí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Ospravedlnení: 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.
2.
3.

Tibor Brezovský, generálny riaditeľ kancelárie FNPŠ
Matúš Štulajter, právny poradca FNPŠ
Silvia Ondrejčáková, zamestnanec FNPŠ

Prizvaní hostia prítomní na zasadnutí:
Peter Dedík, poverený riadením sekcie športu MŠVVaŠ SR
NAVRHOVANÝ PROGRAM ZASADNUTIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov
Účtovná závierka a výročná správa FNPŠ za rok 2019
Informácie o príjmoch a výdavkoch FNPŠ od vzniku FNPŠ a rozpočtový proces pre rok 2020 a 2021
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 dodatočných podkladov doručených od MŠVVaŠ SR a vyžiadaných SR FNPŠ počas jej 13.
zasadnutia konaného dňa 12.11.2020
6. Návrh textu výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry
a. prerokovanie doručených písomných návrhov od členov SR FNPŠ týkajúcich sa kritérií
hodnotenia žiadosti v zmysle úlohy plynúcej im z uznesenia 9/12/2020
b. prerokovanie pripomienok od členov SR FNPŠ, ktoré boli nimi vznesené do zdieľaného
dokumentu, ktorý im bol zaslaný 30.10.2020
c. prerokovanie ďalších súvisiacich materiálov
7. Rôzne
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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

Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan odprezentoval navrhovaný program zasadnutia, ktorý bol zaslaný všetkým
členom SR FNPŠ. Člen SR FNPŠ Jozef Turčány navrhol zmenu poradia bodov tak, aby bola do bodu 4 presunutá
Výročná správa a účtovná závierka za rok 2019, do bodu 5 Výzvy. Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan navrhol,
aby kvôli pracovným povinnostiam Petra Dedíka, povereného riadením sekcie športu MŠVVaŠ SR bol do bodu 3
presunutý ,,Postoj Fondu na podporu športu 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”“.
Členovia SR FNPŠ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 1/14/2020
SR FNPŠ schvaľuje nasledovný program zasadnutia SR FNPŠ.
1. Otvorenie
2. Schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov
3. Účtovná závierka a výročná správa FNPŠ za rok 2019
4. Informácie o príjmoch a výdavkoch FNPŠ od vzniku FNPŠ a rozpočtový proces pre rok 2020 a 2021
5. 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
dodatočných podkladov doručených od MŠVVaŠ SR a vyžiadaných SR FNPŠ počas jej 13. zasadnutia
konaného dňa 12.11.2020
6. Návrh textu výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry
a. prerokovanie doručených písomných návrhov od členov SR FNPŠ týkajúcich sa kritérii
hodnotenia žiadosti v zmysle úlohy plynúcej im z uznesenia 9/12/2020
b. prerokovanie pripomienok od členov SR FNPŠ, ktoré boli nimi vznesené do zdieľaného
dokumentu, ktorý im bol zaslaný 30.10.2020)
c. prerokovanie ďalších súvisiacich materiálov
7. Rôzne
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Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 1
Uznesenie bolo prijaté.

3. POSTOJ FONDU NA PODPORU ŠPORTU 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”
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan uviedol tému i vývoj od doručenia a privítal v rámci diskusie Petra Dedíka,
povereného riadením sekcie športu MŠVVaŠ SR a vyzval členov SR FNPŠ na kladenie otázok.
Podpredseda SR FNPŠ Jaroslav Rybánsky sa po oboznámení so stavom príprav v predpokladanej výške 6 milióny
€ na profesionálny šport (ďalej len “výzva na 6 miliónov €”), s ktorou vyjadril súhlas sa zaujímal, v akom stave
príprav je aj výzva na amatérsky šport- amatérske kluby (občianske združenia) v predpokladanej výške 4 milióny
€ (ďalej len “výzva na 4 milióny €”). Peter Dedík, poverený riadením sekcie športu MŠVVaŠ SR, vysvetlil princípy
tvorby návrhu výzvy na 6 miliónov € a výber 5 kolektívnych športových hier, od ktorých MŠVVaŠ resp. Ministerstvo
hospodárstva SR získalo prostredníctvom ich zväzov dáta. Vo vzťahu k tvorbe návrhu výzvy na 4 miliónov €
MŠVVaŠ SR bude v prípade pozitívneho stanoviska SR FNPŠ participovať na jej tvorbe a finalizácii
prostredníctvom svojich zástupcov.
Člen SR FNPŠ Gábor Asványi navrhol, aby FNPŠ zaujal kladné stanovisko k spolupráci v rámci výzvy na 6 miliónov
€ , ale v rámci výzvy na 4 milióny € je nevyhnutné ešte viaceré detaily vysvetliť a je potrebný pripraviť efektívny
model technického a personálneho zabezpečenia.
Peter Dedík, poverený riadením sekcie športu MŠVVaŠ SR, odpovedal, že hoci to v návrhu zmluve nie je upravené
úplne presne, MŠVVaŠ SR vyčlení na tento proces dvoch zamestnancov a FNPŠ môže počítať s ďalšou
metodickou podporou zo strany MŠVVaŠ SR.
Člen SR FNPŠ Miroslav Dráb rovnako uviedol, že pri výzve na 6 miliónov € problém nevidí a podporuje ju, no pri
výzve na 4 milióny € má obavy s jej realizáciou, pričom FNPŠ potrebuje vedieť dopredu procesné detaily.
Podpredseda SR FNPŠ Jaroslav Rybánsky uviedol, že v prípade neúspechu pri realizácii výziev čelí FNPŠ
veľkému reputačnému riziku.
Členka SR FNPŠ Mária Berdisová uviedla, že FNPŠ vyhlási výzvu na 6 miliónov € až v štádiu, keď budú podmienky
riadne prerokované, pričom pri vyhlásení výzvy na 4 milióny € už musí byť funkčný administratívny aparát
kancelárie FNPŠ.
Člen SR FNPŠ Miroslav Dráb uviedol, že je potrebné, aby FNPŠ disponoval dodatočným materiálom z MŠVVaŠ
SR k detailom výzvy na 4 milióny €, nakoľko FNPŠ ich zatiaľ nemá k dispozícii a akcentoval potrebu participácie
členov SR FNPŠ a zamestnancov kancelárie FNPŠ pri tvorbe tejto výzvy.
Člen SR FNPŠ Jozef Turčány uviedol, že pri tvorbe návrhu výzvy na 4 milióny € by mal práve FNPŠ nastavovať
jednotlivé parametre, a to aj kvôli možnému reputačnému riziku.
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan uviedol, že aktuálne je najdôležitejšie rozhodnúť, či SR FNPŠ schváli
vykonanie rozpočtového opatrenia od MŠVVaŠ SR na FNPŠ, tj. či bude SR FNPŠ súhlasiť, aby boli príslušné
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finančné prostriedky presunuté na FNPŠ. Po ich presunutí zodpovednosť za ich prerozdelenie bude mať po
súčinnosti s MŠVVaŠ SR finálne SR FNPŠ v zmysle ZoFNPŠ. V najhoršom možnom prípade by boli presunuté
finančné prostriedky nevyužité a budú musieť byť vrátené do štátneho rozpočtu.
Člen SR FNPŠ Gábor Asványi sa opýtal, prečo MŠSVVŠ SR plánuje podporiť len 5 profesionálnych športov (futbal,
ľadový hokej, hádzaná, volejbal, basketbal). Peter Dedík, poverený riadením sekcie športu MŠVVaŠ SR,
odpovedal, že je to na základe získaných dát a najmä kvôli udržaniu zamestnanosti a následne sa kvôli ďalším
pracovným povinnostiam musel z rokovania SR FNPŠ odpojiť.
Podpredseda SR FNPŠ Jaroslav Rybánsky uviedol, že FNPŠ bol k výzvam prizvaný len na poslednú chvíľu, pričom
neočakáva, že FNPŠ bude mať možnosť výraznejšie zasahovať do tvorby výziev. V rámci výzvy na 4 milióny € by
privítal, aby FNPŠ podporil nielen amatérske kluby, ale aj prevádzkovateľov športovej infraštruktúry.
Člen SR FNPŠ Jozef Turčány poznamenal, že pri výzve na 4 milióny € je riziko s veľkým počtom možných
žiadateľov, ak by tieto prostriedky mali podporovať prevádzkovateľov športovej infraštruktúry. Očakáva, že bude
predložených okolo 3000 žiadostí a FNPŠ ich reálne nebude vedieť uspokojiť. Dodal, že je potrebné upraviť
spôsob, akým bude SR FNPŠ o týchto finančných príspevkoch hlasovať.
Člen SR FNPŠ Ľudovít Jurinyi má za to, že v rámci výzvy na 4 milióny € bude o pomoc možno žiadať enormné
množstvo subjektov, pričom je potrebné mať presne vymedzené ako a kto túto agendu spracuje.
Podpredseda SR FNPŠ Jaroslav Rybánsky navrhol prijať uznesenie na 4 milióny € s odkladným účinkom
a podmieniť jeho účinnosť zabezpečením personálno-materiálnej kapacity kancelárie FNPŠ.
Člen SR FNPŠ Dušan Šaradín poznamenal, že alokácia finančných prostriedkov vo výške 10 miliónov je značne
nepostačujúca na sanáciu následkov COVID-19 na šport v Slovenskej republike
Správna rada FNPŠ hlasovala o tomto návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 2/14/2020
Správna rada FNPŠ
1. berie na vedomie
oznámenie o realizácii rozpočtového opatrenia, ktorým MH SR požiadalo MF SR o viazanie finančných
prostriedkov v sume 10 mil. eur v prospech MŠVVaŠ SR
2. súhlasí
a) s prevodom 10 mil. eur v prospech Fondu na podporu športu
b) s následným účelovým určením mimoriadnej podpory zo strany Fondu na podporu športu len na
zmiernenie následkov prijatých opatrení na hospodárenie športových organizácií pre športové kluby,
ktoré sú hospodárske subjekty alebo občianske združenia v najvyšších súťažiach v dohodnutých
športoch a na podporu amatérskych športových klubov, ktoré nie sú založené za účelom podnikania
a primárne nevykonávajú podnikateľskú činnosť. O podmienkach a pravidlách rozdelenia
mimoriadneho príspevku bude rozhodovať správna rada Fondu na podporu športu v súlade s
ustanoveniami zákona č. 310/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov
3. žiada
MŠVVaŠ SR a MH SR o uskutočnenie rokovaní o podmienkach poskytnutia príspevku na mimoriadnu
podporu športu a rozsahu personálnej, administratívnej a odbornej podpory pre Fond na podporu športu
do 26.11.2020
4. poveruje
predsedu SR FNPŠ Ladislava Križana, podpredsedu SR FNPŠ Jaroslava Rybánskeho a členov SR FNPŠ
Máriu Berdisovú a Jozefa Turčányho rokovaním s dotknutými rezortmi o podmienkach zmluvy
o spolupráci a poskytnutí finančných prostriedkov.
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Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

4. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A VÝROČNÁ SPRÁVA FNPŠ ZA ROK 2019
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan uviedol úvod do témy, ktorá bola už predmetom predchádzajúcich zasadnutí
SR FNPŠ, pričom informoval, že v deň konania zasadnutia SR FNPŠ ráno zrealizoval všetky úkony a následne
prevzal finálnu verziu od audítora pána Martina Johanesa, následne odovzdal slovo predsedovi DR FNPŠ p.
Šmátralovi, ktorý uviedol, že DR FNPŠ po oboznámení sa materiálmi odporučila, aby SR FNPŠ schválila overenú
Výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2019.
Uznesenie č. 3/14/2020
1. Správna rada FNPŠ na návrh predsedu SR FNPŠ a na základe stanoviska dozornej rady FNPŠ schvaľuje
v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu v znení neskorších
predpisov Výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2019 overenú audítorom.
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

5.NÁVRH TEXTU VÝZVY
INFRAŠTRUKTÚRY

NA VÝSTAVBU, REKONŠTRUKCIU A MODERNIZÁCIU ŠPORTOVEJ

Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan zopakoval uznesenie z 12. zasadnutia SR FNPŠ a predstavil následný vývoj
vrátane informácie, ktorí členovia predložili a aké svoje pripomienky resp. materiály k tejto výzve. Následne
prebehla k jednotlivým pripomienkam k výzve veľmi rozsiahla diskusia bez finálneho konca vo veci najmä kritérii
hodnotenia. Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan na záver diskusie preto navrhol, aby s cieľom dohody na ešte
nevyjasnených otázkach boli sporné časti dané do jedného zdieľaného dokumentu, v ktorom sa vytvorí najmä z
návrhov kombinovaný zoznam kritérií, ktorý bude reflektovať predložené návrhy a po diskusii členov SR FNPŠ
bude možné s ním vyjadriť na nasledujúcom zasadnutí súhlas uznesením SR FNPŠ.
Člen SR FNPŠ Jozef Krnáč v tomto bode opustili rokovanie SR FNPŠ kvôli iným pracovným povinnostiam.
Uznesenie č. 4/14/2020
1. Správna rada FNPŠ berie na vedomie pripomienky členov SR FNPŠ k textu výzvy na výstavbu,
rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, zaväzuje členov SR FNPŠ naďalej pokračovať do
26.11. 2020 do 12:00 v online pripomienkovaní návrhu Výzvy na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu
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športovej infraštruktúry, ktorej text je dotknutým zdieľaný odo dňa 30.10.2020 cez ich kontá Microsoft
Office 365 a sprievodných dokumentov vrátane návrhu Zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí
o poskytnutie príspevku na projekt, ktoré skombinujú v diskusii komunikované návrhy a kritéria
hodnotenia.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

6. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH FNPŠ OD VZNIKU FNPŠ A ROZPOČTOVÝ PROCES PRE ROK
2020 A 2021
GRK FNPŠ Tibor Brezovský predstavil členom SR FNPŠ čerpanie výdavkov od vzniku FNPŠ do 31.10.2020 a
návrh čerpania rozpočtu kancelárie FNPŠ do konca roka 2020.
Člen SR FNPŠ Jozef Turčány, uviedol, že v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách vo verejnej
správe musí mať fond schválený rozpočet na každý rozpočtový rok.
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan uviedol, že po dnešnom schválení roku Výročnej správy a účtovnej závierky
za rok 2019 overenej audítorom by najneskôr na decembrovom zasadnutí v roku 2020 bolo vhodné v zmysle § 4,
ods. 3 písm i) ZoFNPŠ schvaliť na návrh predsedu SR FNPŠ a na základe stanoviska DR FNPŠ rozpočet fondu
na rozpočtové obdobie roku 2020 a po schválení zákona o štátnom rozpočte v NRSR v 1. štvrťroku 2021 i rozpočet
na rok 2021.
Členka SR FNPŠ Mária Berdisová v tomto bode opustila rokovanie SR FNPŠ.
Uznesenie č. 5/14/2020
1. Správna rada berie na vedomie správu o výdavkoch FNPŠ od jeho vzniku do 30.10.2020 a zároveň
ukladá GRK FNPŠ pripraviť podklady potrebné k schváleniu rozpočtu FNPŠ na rok 2020 v zmysle § 4, ods.
3 písm i) ZoFNPŠ na zasadnutí SR FNPŠ v decembri 2020 a podklady potrebné k schváleniu rozpočtu FNPŠ
na rok 2021 v 1.štvrťroku 2021.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
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7. RÔZNE
Člen SR FNPŠ Gábor Asványi akcentoval potrebu pasportizácie existujúcej športovej infraštruktúry v koordinácii
s MŠVVaŠ a SOŠV. Uviedol, že Dom športu by mal byť prevádzkyschopný na účely prenájmu kancelárii FNPŠ
v prvom kvartáli 2021. Členovia SR FNPŠ súhlasili s postupným rozširovaním počtu zamestnancov kancelárie
FNPŠ aj napriek nedostatočným dočasným priestorom, ktorých riešenie má stále v trvalej úlohe GRK FNPŠ.

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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