BRATISLAVA, JÚN 2021

a
za rok 2020

2/10/2021

10. 11. 2021
výsledkoch hlasovania
.

HLASOVANIE PER ROLLAM

02. 11. 2021
V

za rok 2020
v
.

Fondu na
overenú audítorom
správnej rady Fondu na podporu

2

OBSAH
1. PROFIL A

............................................................... 4

1.1 I
1.2 P

RTU ................................................................................................... 4

...................................................................................................... 4
.................................................................................................. 5

2.1 SPRÁVNA RADA F
........................................................................................................... 5
2.1.1 Predseda správnej rady ........................................................................................................................... 7
2.2 DOZORNÁ RADA F
.......................................................................................................... 8
.............................................................. 10
3.1 VNÚTORNÉ PREDPISY F
3.2

................................................................................................. 10
.......................................................................................... 12
.................................................................................................... 12
................................................................................................................. 13
3.2.3 Odborné komisie .................................................................................................................................... 14
3.3 PRIESTOR
F
....................................................................................... 15
ROKU 2020 ................ 15
4.1 V

ÝSTAVBA,

. 2020/001 .......................................................................................... 19
ROKU 2020................................................... 19
................................................................. 19
6.1 PRÍJMY FONDU NA PODPORU
6.2 VÝDAVKY FONDU NA PODPORU

ORTU V ROKU 2020 ............................................................................................... 20
ORTU V ROKU 2020............................................................................................. 21

.............................................................................. 23
............................................... 23
PRÍLOHA
PRÍLOHA

1ZÁVIERKA FONDU NA PODPORU
2 SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K

ZA ROK 2020 ............................................ 23
ZÁVIERKE ZA ROK 2020 ................................... 23

3

1. PROFIL A
1.1
Názov:
Právna forma:

V
52846059
2121173307

Právne sídlo:

Stromová 9, 831 01 Bratislava
Junácka 4, 831 04 Bratislava (sídlo Správy telovýchovných
a
hl. mesta Bratislava - STARZ)

Fond
Z. z. o

o zmene a doplnení niektorých zákonov zo

2019

Fond je registrovaný v Registri

V zmysle programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 - 2020 zámerom vlády SR
verejnoprávny fond
úrovni.

vojho poslania fond prispieva k uskuto ovaniu tátnej politiky a cie ov
Európskej únie v oblasti portu.
fonde,
a) vytvára podmienky na podporu a

kov formou
zákona

o fonde,
b) monitoruje podporené projekty,
c)
Slovenskej republike,
d) spolupracuje s orgánmi verejnej správy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami
v
Slovenskej republiky,
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e) spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a
v
f) kontroluje plnenie zmluvných záväzkov a
uzatvorených s
g)
metodickoV
innos fondu zameraná najmä na
budovanie orgánov fondu,
personálne a materiálne
a
riadneho a plynulého fungovanie
kancelárie fondu
fond vypracoval a vyhlásil historicky prvú výzvu
o poskytnutie príspevku v

v zmysle

u
u vymedzeného v § 1 ods. 1 písm. f) zákona o fonde, a to výstavba, modernizácia
na území Slovenskej republiky.

fonde orgánmi fondu sú
a) správna rad
b)

,
.

2.1 SPRÁVNA RADA
Správna rada

p

je

neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda správnej rady.
správnej rady je upravená v § 4 ods. 3 zákona o fonde.
fonde má
vymenúva a odvoláva jednotlivý

R. Vláda SR

a)
b)
c)

SR,
1

d)
e)

1

§
zákonov (zákon o tripartite).

5

f)
g)

P

, ktorí sa svojej funkcie vzdali
Meno a priezvisko

Martin Kohút
Anastasija Kuzmina

12. 2020:

Funkcia
správnej rady

12. 12. 2019 - 01. 06. 2020

správnej rady

12. 12. 2019 - 08. 06. 2020

správnej rady

12. 12. 2019 - 21. 08. 2020

správnej rady

12. 12. 2019 - 31. 07. 2020

správnej rady

12. 12. 2019 - 18. 08. 2020

Na 35. rokovaní vlády SR d
09. 2020 boli
Asványi na návrh Slovenského olympijského a

to p. Gábor
na návrh
na návrh

kej republiky. Uznesením vlády SR
predseda správnej rady p.
.

09. 2020 vymenovaný aj nový

podpredsedu)

31. 12. 2020:

1.
správnej rady
2. Jaroslav Rybánsky, podpredseda správnej rady
3.
4.
5.
6.
7.
8.
j rady
9.
10.
11.

fungovania kancelárie fondu a nastavenia administratívnych procesov
pre poskytovanie podpornej innos
.
zmysle zákona o fonde,
schválili vnútorné predpisy fondu spadajúce do pôsobnosti správnej rady, ktoré sa týkali
vytvorenia základného rámca procesov pre riadne fungovanie fondu a jeho administratívneho aparátu.
Celkovo sa kalendárnom roku 2020
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Poradie

Sp. zn. zápisnice

Dátum zasadnutia

Odkaz na zápisnicu

1.

-SR-01/2020

15.01.2020

Zápisnica

2.

-SR-02/2020

29.01.2020

Zápisnica

3.

-SR-03/2020

20.02.2020

Zápisnica

4.

-SR-04/2020

30.03.2020

Zápisnica

5.

-SR-05/2020

22.04.2020

Zápisnica

6.

-SR-06/2020

26.05.2020

Zápisnica

7.

-SR-07/2020

29.06.2020

Zápisnica

8.

-SR-08/2020

31.07.2020

Zápisnica

9.

-SR-09/2020

26.08.2020

Zápisnica

10.

-SR-10/2020

29.09.2020

Zápisnica

11.

-SR-11/2020

28.-29.10.2020

Zápisnica

12.

-SR-12/2020

12.11.2020

Zápisnica

13.

-SR-14/2020

19.11.2020

Zápisnica

14.

-SR-15/2020

27.11.2020

Zápisnica

15.

-SR-16/2020

18.12.2020

Zápisnica

2.1.1 PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
ods. 2 zákona o fonde je

predseda správnej rady, ktorý je

práv a povinností podpredseda správnej rady.
veciach s výnimkou tých, ktoré sú zákonom alebo tatútom F
fondu
správnej rade alebo dozornej rade. Predseda správnej rady najmä
a) zvoláva a riadi zasadnutia správnej rady,
b) vykonáva uznesenia správnej rady,
c)
rokovacieho poriadku odborných komisií, rokovacieho poriadku správnej rady a
vnútorných predpisov fondu okrem rokovacieho poriadku dozornej rady,
d) predkladá sp
a zmeny
stanoviskom dozornej rady,
e)
overenú audítorom, spolku so stanoviskom dozornej rady,
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f)
g) predkladá vláde SR
dlnenia na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach správnej rady,
h) rokuje v mene fondu so subjektami verejnej správy a súkromnej sféry a poveruje ostatných
i)
j)

rozhoduje a koná o pracovnop
kancelárie a pracovníkom fondu,
rozhoduje o
vnútorné predpisy fondu.

Predseda správnej rady m
a

fondu alebo

rovnako

sa na zasadnutiach odborných komisi

Predseda správnej rady p. Jozef Gö
05. 2020. Vláda SR
05. 2020
v
, ktorý sa z osobných dôvodov vzdal
06. 2020. Do vymenovania nového predsedu správnej rady bol poverený vedením
fondu podpredseda správnej rady p. Jaroslav Rybánsky. Uznesením vlády SR
bol
d
za nového predsedu správnej rady p.
.
P

12. 2020:
Meno a priezvisko

Funkcia

Jozef Gönci

predseda správnej rady

12. 12. 2019 - 18. 05. 2020

predseda správnej rady

20. 05. 2020 - 16. 06. 2020

predseda správnej rady

02. 09. 2020 -

fonde je
kontrolným orgánom fondu, ktorý
a)
fondu,
b)
,
c)
stanoviská predkladá správnej rade,
d) vyjadruje stanovisko k nakladaniu s majetkom fondu pred rozhodnutím správnej rady,
e)
,
f)
osti a so svojimi zisteniami,
g) podáva správnej rade návrhy na odstránenie zistených nedostatkov a
h)
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iných dokladov súvisiacich s hospodárením a nakladaním s majetkom fondu. Predseda dozornej rady

Dozorná rada
Slovenskej republiky
vymenúva a odvoláva

enúva a odvoláva minister
.
nasledovne

a) predsedu dozornej rady,
b)
c)
d)
12. 2020:
1.
2.
3.
4.
5.

JUDr. Jaromír
Ing. Iveta Lednická,
JUDr. Alena Kánová,
JUDr. Anna Orthová,
Ing. Richard Horský,

, predseda dozornej rady

V kalendárnom roku 2020 sa
o 11 zasadnutí dozornej rady, na ktorých sa lenovia dozornej
rady venovali
schváleniu výro nej správy a tovnej závierky fondu za rok 2019,
schváleniu návrhu a úpravy rozpo tu na roky 2020 a 2021. Na zasadnutiach
a
fondu. Predseda správnej rady
fondu
informoval lenov dozornej rady o hospodárení fondu, o
kancelárie fondu a prenájme nových kancelárskych priestorov fondu ako aj zmene faktického sídla
na adrese Junácka 4 v Bratislave.
prijatých
uzneseniach správnej rady
kalendárnom roku 2020.
dozornej rady v roku 2020:
Poradie

Zápisnica

Dátum zasadnutia

Odkaz na zápisnicu

1.

29.01.2020

Zápisnica

2.

27.02.2020

Zápisnica

3.

29.04.2020

Zápisnica

4.

28.05.2020

Zápisnica
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5.

28.06.2020

Zápisnica

6.

29.07.2020

Zápisnica

7.

26.08.2020

Zápisnica

8.

29.09.2020

Zápisnica

9.

27.10.2020

Zápisnica

10.

17.11.2020

Zápisnica

11.

16.12.2020

Zápisnica

Fond

tak za ala proces
budovania od jej úplných základov. Správna rada na svojom prvom zasadnutí
d a 16. decembra 2019 prerokovala a
základné ciele
, ktorými boli
najmä
riadneho chodu
na Slovensku vrátane vybudovania administratívneho aparátu fondu.
Prvým krokom bolo zriadenie sídla fondu na adrese Stromová 2669/9, 83101 Bratislava-Nové Mesto,
Slovenská republika,
bola podaná iados na tatistický úrad Slovenskej republiky o vydanie
,
a
o zápis do Registra právnických osôb v
Ministerstvom
, vedy, výskumu
a
. Následne fond podal iados
o pripojenie klienta do tátnej pokladnice
zriadenie bankového
v
pokladnici
sa
súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky. Po doru
po iadal fond
ministerstvo kolstva o mimoriadny príspevok
na
prevádzky fondu vo
200 000,- EUR. V rámci procesu budovania fond vypracoval viaceré intern predpisy fondu.

Správna rada na svojom zasadnutí
01. 2020, v zmysle § 4 ods. 3 písm. d)
v spojení s § 25 ods. 5 zákona o fonde schválila základný vnútorný predpis fondu, a to
fondu.
Rokovací poriadok správnej rady
bol
po prerokovaní a zapracovaní pripomienok schválený
29. 01. 2020.
Prijatie
fondu a rokovacieho poriadku polo ilo pevné základy na systematické in titucionálne
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budovanie a dosiahnutie
vzniku fondu.
fondu, rokovací poriadok a
predpisy fondu sú zverejnené na webovom sídle fondu.
P

útorné

schválené správnou radou v roku 2020:

Por.
íslo.

1.

vnútorného
predpisu

Názov smernice / predpisu

S-1/2020

dátum prijatia

dátum
novelizácie

15. 01. 2020
Rokovací poriadok správnej rady Fondu na

2.

S-2/2020

3.

S-3/2020

4.

5.

S-11/2020

6.
7.

29. 01. 2020
Smernica o poskytovaní cestovných náhrad

20. 02. 2020

Rokovací poriadok dozornej rady

27. 02. 2020

Smernica o prijímaní rozhodnutí elektronickým
hlasovaním hlasovaním per rollam

30. 03. 2020

Smernica o prijímaní, evidovaní, pre etrovaní a
oznamovaní pre etrenia alebo kontrole s a ností
a petíci vo Fonde na podporu portu bez
pripomienok.

30. 03. 2020

S-5/2020

29. 04. 2020

26. 05. 2020

30. 03. 2020
Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní
oznámení súvisiacich s oznamovaním

8.

S-6/2020-2

9.

30. 03. 2020
Smernica o obehu písomností

26. 05. 2020

10.

S-7/2020

Smernica o poskytovaní informácií

26. 05. 2020

11.

S-9/2020

Registratúrny poriadok

26. 05. 2020

26. 05. 2020
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podpory z verejných zdrojov z Fondu na podporu
12.

S-10/2020

26. 05. 2020

13.

S-13/2020

Rokovací poriadok odborných komisií

29. 06. 2020

14.

S-12/2020

Etický kódex

29. 06. 2020

15.

S-14/2020

Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou

29. 06. 2020

16.

S-16/2020

Smernica o

26. 08. 2020

Fond
12. 2020
pracovníkov.
Z
aja pracovníci fondu vykonávali
trvalého pracovného pomeru.
al ie osoby vykonávali
na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to
dohody o vykonaní práce (17 osôb)
a externých pracovníkov fondu. Správna rada
05. 2020 schválila
fondu.
ej

y fondu k 31. 12. 2020:
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fondu kancelária najmä
a) pripravuje podkladové materiály pre rokovania a rozhodnutia správnej rady alebo dozornej
rady,
b)
é
odborných komisií,
c)
d)
e)
f)
g)

prostriedkov a ich poukazovaním,
z vnútorných predpisov fondu.
fondu

fondu.

na ele kancelárie stojí
kancelárie , ktor
fondu
kancelárie

najmä riadny chod fondu vrátane
fondu, riadi kanceláriu
správnej rady. V rámci výkonu svojej funkcie generálny riadite

a)
áranie pracovných
zmlúv, ur ovanie pracovných náplní zamestnancov a rozdelenie pracovných úloh, kontrola
výkonu práce zamestnancov fondu, ukon ovanie pracovnoprávnych vz ahov
so zamestnancami fondu,
b) vykonáva právne úkony spojen s be nou prevádzkou kancelárie fondu, najmä uzatváranie
zmlúv s dodávate mi tovarov a slu ieb v rámci finan ných limitov ur ených v príslu ných
interných predpisoch fondu,
c) ur uje po et pracovníkov kancelárie v súlade s rozpo tom fondu na príslu né obdobie
schváleným správnou radou, ur uje rozdelenie inností a úloh kancelárie jednotlivým
zamestnancom fondu,
d) vykonáva al ie úkony vyplývajúce z innosti fondu, ak tieto nie sú zákonom alebo tatútom
vyhraden do pôsobnosti správnej rady fondu alebo jej predsedovi.

fondu.
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júla 2020 bolo
s
dokladmi do 29. 07. 2020, ktoré bolo zverejnené
na webovom sídle fondu. Následne výberová komisia v zmysle ustanovenia § 5 ods. 6 zákona
. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskor ch predpisov
o
zverejnila výsledok výberového konania. Osobných pohovorov na pozíciu
generálneho riadite kancelárie fondu sa z astnilo
uchádza ov
bodovú hranicu
úspe nosti splnili dvaja uchádza i. Výberová komisia navrhla predsedovi správnej rady obsadi pozíciu
generálneho riadite a kancelárie pánom Ing. Tiborom Brezovsk m, ktorý na základe výsledkov
výberového konania bol d a 01. 10. 2020 vymenovaný do funkcie.
oval a zodpovedal
k riadnej
ndu. Okrem uvedeného pripravoval pre správnu
na zasadnutiach správnej rady.
3.2.3 ODBORNÉ KOMISIE
fonde n
Odborné
komisie predkladajú správnej rade
kalendárny rok a spolupracujú pri príprave výziev.
fonde odborn komisie majú
najmenej troch lenov. Predsedom odbornej komisie je v dy len správnej rady. Za lena odbornej
komisie m e by vymenovaná fyzická osoba, ktorá m najmenej trojro nú odbornú prax v oblasti
portu, m spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná. Funk né obdobie lena
odbornej komisie je 5 rokov. Funkcia lena odbornej komisie je nezlu ite ná s funkciou predsedu
správnej rady a funkciou lena dozornej rady. lenovia odbornej komisie vykonáva pre fond innos
v pracovnoprávnom vz ahu pod a zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Podrobnosti
o zasadnutiach a rokovaní odborných komisií upravujú rokovací poriadok.
Ku

u 31. 12. 2020 fond zriadil nasledovné odborné komisie:

Por. Odborná komisia
.
1.

Predseda komisie
Martin Kohút
(od 12. 12. 2019 do 21. 08. 2020)

Kosová, Gábor Asványi
2.
(od 12. 12. 2019)

Angelika Révész, Adrián Gazdík,
, Július Dubovský,
, Ivana Motolíková,

3.

,
(od 12. 12. 2019 do 08. 06. 2020)

, Róbert

Vittek,
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(od 02. 07. 2020)

4.
reprezentácia SR

(od 12. 12. 2019)

postihnutých

(od 12. 12. 2019 do 01. 06. 2020)

5.

,
Liba, Danka Barteková

, Jozef

, Vladimír Bajan
Miroslav Dráb
(od 02. 07. 2020)

6.
(12. 12. 2019 - 18. 08. 2020)

Patrik Hrbek, Radoslav Peciar,
Roman Krajniak, Vladimír Gubrický

Z osobných dôvodov sa d a 21. 08. 2020 vzdal funkcie predsedu odbornej komisie
p. Martin Kohút. V mene odbornej komisie
vystupoval
Asványi
odbornej komisie.
08. 06. 2020 sa vzdal funkcie
a
07. 2020 bol do funkcie
predsedu odbornej komisie vymenovaný
p.
.
01. 06. 2020 sa vzdal
. Na
miesto
predsedu odbornej komisie
do funkcie predsedu
p. Miroslav Dráb.

Právne sídlo fondu sa nachádza v priestoroch administratívnej budovy m
Stromová 9, 831 01 Bratislava, kde boli fondu
bezodplatne poskytnuté kancelárske priestory
2
s výmerou plochy 11 m . Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu v dôsledku pandémie spôsobenej
ochorením COVID-19 a
R
du
bola v kalendárnom roku 2020 vykonávaná formou práce z domu
prostredníctvom elektronickej komunikácie a
.
V novembri 2020 správna rada vzala na vedomie návrh nájomnej zmluvy na do snú kanceláriu fondu
a poverila v mene fondu jej podpisom
sa zmenilo faktické sídlo
a fond sa presunul do kancelárskych priestorov na adresu Junácka 4, 831 04 Bratislave.

ROKU 2020
Hlavným

fondu v roku 2020 bolo vypracovanie návrhu a vyhlásenie prvej výzvy na poskytovanie
pre rozvoj a
oblasti
.

S
01. 2020 schválila tatút fondu ako základný vnútorný
predpis fondu, ktorý upravuje podrobnosti o innosti a riadení fondu.
zriadila v zmysle § 4 ods.
3 písm. f) zákona o fonde odborné komisie, a to
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fondu
a vymenovaní predsedovia a

01. 2020 boli nominovaní

jednotlivých komisií.

V priebehu roka správna rada schválila vnútorné predpisy fondu, ktoré boli vypracované pracovníkmi
fondu. Zoznam vnútorných predpisov fondu je uvedený v bode 3.1
.
D

06. 02.
poskytuje príspevok
EUR.

poskytnutí príspevku na rok 2020, ktorou ministerstvo
zmysle § 22 zákona o

rávnych slu
nezaradených v § 1 zákona . 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskor ch predpisov
Predmetom zákazky
bolo poskytovanie právnych slu ieb nezaradených v § 1 zákona o verejnom obstarávaní, v rozsahu
pod a pecifikácie, ktorá bola uvedená v bode 17 výzvy na predkladanie ponúk - Opis predmetu
zákazky.
ceny sú v etky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (napr.
náhrada hotových výdavkov, a to najmä cestovn a telekomunika
výdavky, akéko vek náhrady,
ktoré by inak
patrili pod a vyhl ky MS SR . 655/2004 Z. z. o odmenách
a náhradách advokátov za poskytovanie právnych slu ieb v znení neskor ch predpisov a v etky ostatn
náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky pod a tejto výzvy a rámcovej dohody pod a Prílohy . 4
výzvy na predkladanie ponúk, okrem výdavkov za znalecké posudky, preklady a odpisy v súvislosti
s poskytovaním slu ieb). Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bola ur ená prieskumom trhu,
ktorým verejný obstarávate predpokladá po et osobohodín po as platnosti rámcovej dohody cca 150.
Lehota poskytovania predmetu zákazky
12 mesiacov od nadobudnutia
á skuto nos nastane skôr. Na základe výsledku výzvy na predkladanie
cenových ponúk s
rámcovú dohodu o
s

to s advokátskou kanceláriou Soukeník862
Centrálnom registri zmlúv 2.

07.
s termínom podávani
07. 2020, ktoré bolo zverejnené
na webovom sídle fondu. Následne výberová komisia v zmysle ustanovenia § 5 ods. 6 zákona
. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskor ch predpisov zverejnila výsledok
výberového konania. Osobných pohovorov na pozíciu generálneho riadite kancelárie fondu sa
z astnilo
uchádza ov
bodovú hranicu úspe nosti splnili dvaja uchádza i. Výberová
komisia navrhla predsedovi správnej rady obsadi pozíciu generálneho riadite a kancelárie pánom Ing.
Tiborom Brezovsk m, ktorý na základe výsledkov výberového konania bol d a 01. 10. 2020

2

https://www.crz.gov.sk/4860032/
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vymenovaný do funkcie. N
priority a úlohy. Ku
31. 12. 2020 s ním

09. 2020 mu boli stanovené jeho základné

31. 07. 2020 fond v koordinácii s externou advokátskou kanceláriou
prerokoval prvotný návrh znenia
rámci
s výzvou súvisiacich
kt, Zásady
. Podpredseda správnej rady
predstavil prítomným pracovnú
kreovaní a jej základné
charakteristiky, ktorými boli celkový objem výzvy, minimálnu a maximálnu v ku podpory, oprávnené
subjekty a percentuálne vyjadrenie spolu asti.
08. 2020 fond vyhlásil výzvu na predkladanie cenových ponúk na poskytnutie právnych slu
nezaradených v § 1 zákona o verejnom obstarávaní. Predmetom zákazky bolo poskytovanie právnych
slu ieb nezaradených v § 1 zákona o verejnom obstarávaní, v rozsahu pod a pecifikácie, ktorá bola
uvedená v bode 17 výzvy na predkladanie ponúk - Opis predmetu zákazky.
ceny sú v etky
náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (napr. náhrada hotových výdavkov, a to
najmä cestovn a telekomunika
výdavky, akéko vek náhrady, ktoré by inak
patrili pod a vyhl ky MS SR . 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie
právnych slu ieb v znení neskor ch predpisov a v etky ostatn náklady súvisiace s dodaním predmetu
zákazky pod a tejto výzvy a rámcovej dohody pod a Prílohy . 4 výzvy na predkladanie ponúk, okrem
výdavkov za znalecké posudky, preklady a odpisy v súvislosti s poskytovaním slu ieb). Predpokladaná
hodnota zákazky bez DPH bola ur ená prieskumom trhu (5/2020), ktorým verejný obstarávate
predpokladá po et osobohodín po as platnosti rámcovej dohody cca 450. Predpokladaná hodnota
za 1 osobohodinu právnych slu ieb je 103,75 EUR bez DPH a predpokladaná hodnota zákazky celkom
bola 46 687,50 EUR bez DPH. Lehota poskytovania predmetu zákazky
12 mesiacov od
á skuto nos nastane skôr.
Na základe výsledku výzvy na predkladanie cenových ponúk s
mi, ktorí uspeli vo verejnom
zákona
o verejnom obstarávaní uzavrel fond rámcovú dohodu o
b, a to
s advokátskymi kanceláriami AK SoukeníkGarant Partner legal, s. r. o., sídlom Eisteinova 21,
851 01
856
s
09. 2020, ktorá je
3
zverejnená v Centrálnom registri zmlúv .
om prostredníctvom videokonferencie pomocou aplikácie
ZOOM, ktorá sa konala v
10. 2020, správna rada
vzala
na vedomie návrh nájomnej zmluvy na do asnú kanceláriu fondu v sídle STARZ na Junáckej ulici . 4
v Bratislave. Kancelárske priestory
sl
ako faktické sídlo fondu pre aktuálnych
pracovníkov fondu, a
koordinátorku procesov. Podpisom zmluvy
za fond
Tibor Brezovský a za STARZ p. Ladislav Kri an, a

3

https://www.crz.gov.sk/4960504/
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to po kladných stanoviskách orgánov hlavného mesta SR Bratislavy vrátane mestského zastupite stva.
výber priestorov pre budúce trval sídlo fondu, a to
cez verejnú obchodnú s
alebo iným spôsobom, ktorý poskytuje právna úprava tak, aby bolo
zvolen najlep ie mo
rie enie z h adiska verejného záujmu.
19. 11. 2020 nadobudla

Zmluva

EUR, ktorú uzatvoril fond s
sa v súlade s l. 2 ods. 2 poskytnú fondu nasledovne

. Uvedené finan né prostriedky

a)
b)

2 000 000 EUR,
46 500 000 EUR; to neplatí v prípade nenaplnenia bodu B.1 písm. b)
Uznesenia vlády Slovenskej republiky . 625 z 18. decembra 2019 k návrhu projektu
modernizácie, rekon trukcie a budovania portovej infra truktúry národného významu,
c)
11 500 000 EUR, to neplatí v prípade nenaplnenia bodu B.1 písm. c)
Uznesenia vlády Slovenskej republiky . 625 z 18. decembra 2019 k návrhu projektu
modernizácie, rekon trukcie a budovania portovej infra truktúry národného významu, a to
z podprogramu 02107 Fond na podporu portu vo forme kapitálových transferov.
V mene fondu
m

000 EUR
o fonde.

Správna rada na svojom zasadnutí
11.
na zmiernenie negatívnych dopadov prijatých opatrení týkajúcich sa ochorenia COVIDsektor v spolupráci s
, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
a Slovenskou
energetickou agentúrou, s
fond
profesionálnych a
Slovenskej republike prostredníctvom vyhlásenia
osobitných výziev v zmysle § 20a zákona o fonde.
11. 2020 správna rada schválila návrh zmluvy o poskytnutí príspevku
na mimoriadnu podporu v porte pod a § 22 ods. 1 zákona o fonde v sume 10 000 000 EUR medzi
fondom a
s pripomienkami
poverila predsedu správnej rady na v etky
následné právne úkony spojen s jej finalizáciou vrátane jej podpísania v mene fondu. Následne d
09. 12. 2020 fond uzatvoril s
Zmluvu
o poskytnutí príspevku na
ov EUR. Príspevok bol
ur ený na mimoriadnu
podporu na základe osobitnej výzvy pod a § 20a ods. 2 zákona o fonde, ktorej cie om je poskytnutie
finan ných prostriedkov na zmiernenie negatívnych dopadov prijatých opatrení v súvislosti
s ochorením COVID-19 na hospodárenie portových organizácií, a to
a) na výzvu pre portové kluby, ktoré sú astníkmi v najvy ch s a iach v portoch futbal
(1. a 2. liga mu i), adový hokej (1. a 2. liga mu i), basketbal (1. liga mu i a 1. liga eny), volejbal
(1. liga mu i a 1. liga eny) a hádzaná (1. liga mu i a 1. liga eny) v sume 6 000 000 EUR a
b) na výzvu pre portové kluby, ktorým sa neposkytne mimoriadna podpora pod a písm. a)
v sume 4 000 000 EUR.
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Na zasadnutí správnej rady d
12.
schválila znenie
výzvy pre profesionálne kluby v zmysle schválenej Schémy tátnej pomoci na podporu portu
v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 SA. (2020/N) a Schémy minimálnej pomoci na podporu
- 20/2020 v
poverila predsedu správnej rady v spolupráci s kanceláriou jej zverejnením bezodkladne
po schválení oboch s ou súvisiacich schém príslu nými autoritami, a to Protimonopolným úradom
a Európskou komisiou.
tejto výzvy bola Slovenská
á a energetická agentúra
.
schválila uznesením
o fonde, ktorá

ako

á

4/7/2021 návrh
.

4.1 VÝZVA

12. 2020 bol

schválený návrh historicky

prvej výzvy
pripomienkami vznesenými na zasadnutí

a kritéria
bol samotný fond. Fond
000 000 EUR. Výzva bola zverejnená
12.
odo
02.

2021 a trvaním do
01. 03. 2021. Koniec
stanovený do 31. 12. 2023. Správna rada schválila

bodového hodnotenia.

j rady, aby v spolupráci
Zásady
fondu

5

ROKU 2020

V
ods. 6 zákona o fonde.

fond

v zmysle § 21

Celkov príjmy fondu za rok 2020 dosiahli 32 000 000 EUR a výdavky 278 852,08 EUR. Fond
p
fonde
. Príjmy fondu tvoria najmä
a)
b)

zákona o fonde,
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c) príjmy z úrokov,
d) vratky
prostriedkov poskytnutých fondom,
e)
zákona o fonde,
f) dary a príspevky od iných osôb,
g)
zákona o fonde (vzdelávacie aktivity a
metodicko),
h)
a
i) iné príjmy.
o fonde a na vlastnú prevádzku
.
Do 31. 12. 2020 m
externými
bami
6.1 PRÍJMY FONDU NA PODPORU
Celkov príjmy v roku 2020

fondu
tra.
V ROKU 2020
32 000 000 EUR. V roku 2020 príjmy fondu pozostávali z

a) príspevku zo tátneho rozpo tu pod a § 21 ods. 2 písm. a) zákona o fonde vo v ke 20 000 000
EUR, a to na základe zmluvy o poskytnutí príspevku na rok 2020
02. 2020
4
uverejnenej v Centrálnom registri zmlúv ;
b)
zmluvy o poskytnutí
finan ných prostriedkov uzatvorenej pod a § 21 ods. 2 písm. i) zákona o fonde a bodu B.2
uznesenia vlády Slovenskej republiky . 625 z 18. decembra 2019 k návrhu projektu
modernizácie, rekon trukcie a budovania portovej infra truktúry národného významu
vo v ke 2 000 000 EUR5;
c) príspevku na mimoriadnu podporu v
zmysle zmluvy
6.
Základným zdrojom príjmov fondu za rok 2020 boli elovo viazan finan n prostriedky zo tátneho
rozpo tu, poskytnuté
ministerstva
, a to v súlade s §21 ods. 2 písm. a)
zákona o fonde na materiálne a
zabezpe enie innosti fondu. Na základe zmluvy . 0109/2020
uzavretej
02. 2020 v súlade s § 22 zákona o fonde (
fonde v roku 2020
prostredníctvom kapitoly ministerstva
poskytnuté
prostriedky na
jej
innosti
20 000 000 EUR. Fond

4

https://www.crz.gov.sk/4432773/

5

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5084889/

6

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5255460/
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a)
zákona o fonde a
b)
zákona o fonde.
6.2 VÝDAVKY FONDU NA PODPORU

V ROKU 2020

Celkov výdavky fondu dosiahli v roku 2020 sumu 278 852,08 EUR, ktoré predstavovali
výdavky na prevádzkovú innos fondu
ond neposkytol
dky
v zmysle § 21 ods. 6 zákona o fonde.
Fond
z
ého
ého roka
je
v nasledujúcom
om roku
§ 21 ods. 5 zákona o fonde, a to na základe schválenej výzvy
zverejnenej
12. 2020, na ktorú fond alokoval sumu 15 000 000 EUR.
Celkové erpanie finan ných prostriedkov v roku 2020:

2020
Výdavky spolu
600 Be né výdavky, v tom:
610

Mzdy,

620
630
631001
632003
632004
632005
633002
633003
633006
633013
633016
634001
634003
634005
636001
637004
637005
637012
637014
637016
637027
637030
637031
640
641

278 852,08
278 852,08
23 191,11
52 527,98

Cestovné náhrady tuzemské
a
Výdavky na mobilných operátorov

Softvér a licencie

Poistenie
Karty, známky, poplatky

Poplatky a odvody
Stravovanie
Prídel do sociálneho fondu
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
Preddavky
Pokuty a penále

v rámci sektora VS

203 132,99
0,00
18,70
30,00
111,07
4 622,89
1 077,99
1920,10
174,49
66,29
0,00
0,00
12,00
711,24
45 367,90
14 812,66
182,93
792,71
0,00
133 216,40
0
15,62
0,00
0,00
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641008
641009
641010
641012
650

700
710
720
721
721003
721006
721007

V ka

Ostatným subjektom verejnej správy
Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi

Kapitálové výdavky, v tom:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Obstarávanie kapitálových aktív, v tom:

0,00

Kapitálové transfery, v tom:
v rámci sektora VS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Obci

erpania

prostriedkov v priebehu roka 2020 bola ovplyvnená postupným
a v tej súvislosti postupným zaobstarávaním technického a materiálneho
vybavenia fondu
vyhlásenie núdzového stavu v dôsledku
pandémie spôsobenej ochorením COVIDSR. V
pracovnej agendy fondu bola
malo dopad
na
nového sídla fondu, kde fond pristúpil k
prenajatím
jedného kancelárskeho priestoru v sídle STARZ na Junáckej 3077/4, 831 04 v Bratislave - Nové Mesto.
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SPRÁVY A
16/2021/3-2
DR FNP prerokovala návrh
Fondu na podporu
za rok 2020 a
Fondu na podporu
za rok 2020 a pod § 8 ods. 2 písm. c) zákona . 310/2019 Z. z. o Fonde
na podporu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
sa uzniesla,
e
správnej rade Fondu na podporu
materiály.

06. 2021

Mgr. et Mgr.
predseda správnej rady

. et PhD.

, PhD.
predseda dozornej rady

0
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO
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