
 
Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-11/2021 

 
 

 

ZÁPISNICA 
z 27. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu 

 
 
 
 

Miesto konania: sídlo Fondu na podporu športu, Príkopova 6, 831 03 Bratislava (sála č.1) 
 
Dátum a čas konania: 06.12.2021, od 11:00 hod. do 15:30 hod. 
 
 
Členovia SR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
1. Ladislav Križan, predseda SR FNPŠ 
2. Jaroslav Rybánsky, podpredseda SR FNPŠ 
3. Mária Berdisová, členka SR FNPŠ 
4. Ivan Greguška, člen SR FNPŠ 
5. Miroslav Dráb, člen SR FNPŠ 
6. Ľudovít Jurinyi, člen SR FNPŠ 
7. Gábor Asványi, člen SR FNPŠ 
8. Dušan Šaradín, člen SR FNPŠ 
9. Branislav Tréger, člen SR FNPŠ 
10. Michal Varmus, člen SR FNPŠ 
11. Jozef Krnáč, člen SR FNPŠ 
 
Členovia SR FNPŠ neprítomní a ospravedlnení na zasadnutí: 

 
- 
 

Členovia DR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 

Peter Dedík, člen DR FNPŠ  
 
Pracovníci FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
1. Renata Munková, generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ 
2. Silvia Ondrejčáková, koordinátorka procesov FNPŠ 
3. Michal Fabian, právnik FNPŠ 
4. Jozef Tvrdoň, ekonóm FNPŠ 
 
Prizvaní hostia na zasadnutí: 
 
 Radoslav Jenčuš, tajomník odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ 

Ivan Husár, štátny tajomník pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
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ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA 
 
 
 
1. OTVORENIE A SCHVAĽOVANIE NÁVRHU PROGRAMU ZASADNUTIA VRÁTANE PRÍPADNÝCH ZMIEN 
A DOPLNKOV 
 
Zasadnutie správnej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „SR FNPŠ“) otvoril predseda SR FNPŠ p. Ladislav 
Križan, ktorý na úvod privítal hostí a členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí a skonštatoval, že SR FNPŠ 
v zmysle čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ je uznášaniaschopná. Vypracovaním zápisnice 
zo zasadnutia SR FNPŠ bol poverený právnik FNPŠ p. Michal Fabian a overením zápisnice generálna riaditeľka 
kancelárie FNPŠ p. Renata Munková. 
 
V úvode predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan informoval členov SR FNPŠ a prísediacich, že člen SR FNPŠ 
p. Ľudovít Jurinyi sa pripojí k rokovaniu SR FNPŠ v priebehu zasadnutia. 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan následne odprezentoval navrhovaný program zasadnutia, ktorý bol 
pred zasadnutím zaslaný na vedomie všetkým členom SR FNPŠ. 
 
 
Návrh programu zasadnutia SR FNPŠ:  
 

1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov 
2. Informácia o výsledkoch hlasovania „per rollam“ v čase medzi riadnymi zasadnutiami SR FNPŠ 

a od predsedu SR FNPŠ od jej posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 10.11.2021 
3. Nové trvalé sídlo FNPŠ a s tým súvisiace procesy 
4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a 

modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 zverejnená dňa 15.11.2021 
a) informácie od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ, predsedu odbornej komisie „Športová 

infraštruktúra“ a schvaľovanie návrhu inovovaných kritérií hodnotenia a súvisiacich dokumentov 
5. Novela zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v medzirezortnom pripomienkovom konaní 
a) spôsob prípravy návrhu a participácia orgánov FNPŠ na jej tvorbe vzhľadom na uznesenie 

správnej rady FNPŠ č. 2/2/2021, ktoré bolo prijaté jednohlasne na jej 18. zasadnutí dňa 
26.02.2021, a ktoré bolo následným listom predsedu správnej rady FNPŠ oznámené štátnemu 
tajomníkovi pre šport p. Ivanovi Husárovi dňa 13.04.2021 (FnPS-K/2021/009-SO)  

b) obsah návrhu na zmenu právnej úpravy, ktorý bol daný MINEDU do medzirezortného 
pripomienkového konania a pripomienky FNPŠ k tomuto návrhu 

6. Športová infraštruktúra národného významu 
a) MINEDU navrhovaný materiál k financovaniu dobudovania Košickej futbalovej arény, ktorý by 

mal byť pravdepodobne predmetom rokovania vlády SR už dňa 08.12.2021 
7. Možné alternatívy programu mimoriadnej podpory pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych 

prevádzok vzhľadom na aktuálne stanoviská Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (PMÚ SR), 
Európskej komisie a Ministerstva dopravy a výstavby SR obzvlášť v zmysle už niektorými športovo-
infraštruktúrnymi prevádzkami úspešne využívanej Schémy minimálnej pomoci DM-17/2020 na podporu 
podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19  

8. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory č. 2021/003 - profesionálne športové 
kluby 

a) informácie od predsedu správnej rady FNPŠ, predsedu odbornej komisie „Profesionálny šport“, 
generálnej riaditeľky kancelárie a schvaľovanie rozhodnutí o poskytnutí príspevku – 2. časť 

9. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 

a) informácie od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ a predsedu komisie Športová infraštruktúra 
10. Rôzne 
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Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan predložil vzhľadom na spustené medzirezortné pripomienkové konanie 
k novej Koncepcii športu na roky 2022 - 2026 predloženého Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky 
na roky 2020 – 2024 oblasť Šport a mládež a v súlade so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) s termínom predkladania pripomienok 
od 03.12.2021 do 16.12.2021 predložil členom SR FNPŠ návrh rozšírenie bodu 6 programu a jeho doplnenie 
o tému návrh Koncepcie športu 2022 – 2026 predložený MINEDU do medzirezortného pripomienkového konania 
na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 – 2024 oblasť Šport a mládež 
a v súlade so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 
Po diskusii členovia SR FNPŠ hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/11/2021 
 
Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh doplneného programu zasadnutia: 

 
1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov 
2. Informácia o výsledkoch hlasovania „per rollam“ v čase medzi riadnymi zasadnutiami SR FNPŠ a 

od predsedu SR FNPŠ od jej posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 10.11.2021 
3. Nové trvalé sídlo FNPŠ a s tým súvisiace procesy 
4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 

rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 zverejnená dňa 15.11.2021 
a) informácie od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ, predsedu odbornej komisie 

„Športová infraštruktúra“ a schvaľovanie návrhu inovovaných kritérií hodnotenia 
a súvisiacich dokumentov 

5. Novela zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v medzirezortnom pripomienkovom konaní 

a) spôsob prípravy návrhu a participácia orgánov FNPŠ na jej tvorbe vzhľadom na uznesenie 
správnej rady FNPŠ č. 2/2/2021, ktoré bolo prijaté jednohlasne na jej 18. zasadnutí dňa 
26.02.2021, a ktoré bolo následným listom predsedu správnej rady FNPŠ oznámené 
štátnemu tajomníkovi pre šport p. Ivanovi Husárovi dňa 13.04.2021 (FnPS-K/2021/009-SO)  

b) obsah návrhu na zmenu právnej úpravy, ktorý bol daný MINEDU do medzirezortného 
pripomienkového konania a pripomienky FNPŠ k tomuto návrhu 

c) návrh Koncepcie športu 2022 – 2026 predložený MINEDU do medzirezortného 
pripomienkového konania na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 
republiky na roky 2020 – 2024 oblasť Šport a mládež a v súlade so zákonom č. 440/2015 
Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

6. Športová infraštruktúra národného významu 
a) MINEDU navrhovaný materiál k financovaniu dobudovania Košickej futbalovej arény, 

ktorý by mal byť pravdepodobne predmetom rokovania vlády SR dňa 08.12.2021 
7. Možné alternatívy programu mimoriadnej podpory pre prevádzkovateľov športovo-

infraštruktúrnych prevádzok vzhľadom na aktuálne stanoviská Protimonopolného úradu 
Slovenskej republiky (PMÚ SR), Európskej komisie a Ministerstva dopravy a výstavby SR obzvlášť 
v zmysle už niektorými športovo-infraštruktúrnymi prevádzkami úspešne využívanej Schémy 
minimálnej pomoci DM-17/2020 na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti 
s vypuknutím ochorenia COVID-19  

8. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory č. 2021/003 - profesionálne 
športové kluby 

a) informácie od predsedu správnej rady FNPŠ, predsedu odbornej komisie „Profesionálny 
šport“, generálnej riaditeľky kancelárie a schvaľovanie rozhodnutí o poskytnutí príspevku 
– 2. časť 

9. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 

a) informácie od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ a predsedu komisie Športová 
infraštruktúra 
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10. Rôzne  
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 

 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2. INFORMÁCIA O VÝSLEDKOCH HLASOVANIA „PER ROLLAM“ V ČASE MEDZI RIADNYMI ZASADNUTIAMI 
SR FNPŠ A OD PREDSEDU SR FNPŠ OD POSLEDNÉHO ZASADNUTIA SR FNPŠ DŇA 10.11.2021 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan v krátkosti otvoril predmetný bod programu a následne k prvej časti 
odovzdal slovo poverenému zamestnancovi kancelárie FNPŠ p. Michalovi Fabianovi, ktorý informoval prítomných 
členov SR FNPŠ a hostí, že v čase medzi riadnymi zasadnutiami SR FNPŠ sa uskutočnili celkovo dve hlasovania 
„per rollam“ podľa článku 6 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ v spojení so smernicou o prijímaní rozhodnutí orgánov 
elektronickým hlasovaním – hlasovanie „per rollam“ (ďalej len „smernica“), a to hlasovanie „per rollam“ č. 2/2021 
vo veci „Schvaľovanie zámeru prenájmu kancelárskych priestorov za účelom vytvorenia trvalého sídla FNPŠ a 
návrhu nájomnej zmluvy medzi FNPŠ a obchodnou spoločnosťou Národné tenisové centrum, a. s.“ (ďalej len 
„hlasovanie per rollam č. 2/2021“) a hlasovanie „per rollam“ č. 3/2021 vo veci „Predĺženia platnosti a účinnosti 
schém pre športové kluby, ktoré sú v súčasnosti platné a účinné do 31.12.2021 v zmysle 6. novely dočasného 
rámca štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19“ (ďalej len 
„hlasovanie per rollam č. 3/2021“). 
 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA „PER ROLLAM“ č. 2/2021 
 
Členovia SR FNPŠ svoje stanoviská zasielali na adresu fabian@fnps.sk v termíne od 26. novembra 2021 
do 01. decembra 2021 (streda) do 23:59 hod. formou:  
 

Som za alebo som proti alebo zdržujem sa hlasovania vo veci. 
 
Hlasovania „per rollam“ č. 2/2021 sa zúčastnilo 11 členov SR FNPŠ. Podľa článku 5 ods. 1 smernice možno 
konštatovať, že hlasovanie „per rollam“ č. 2/2021 bolo platné.  
 
Z celkového počtu 11 členov SR FNPŠ zúčastnených na hlasovaní, hlasovalo 8 členov formou „som za“ 
bez výhrad a pripomienok a 3 členovia sa „zdržali hlasovania vo veci“ (Greguška, Varmus, Križan). 
 
Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ predkladaný návrh 
uznesenia je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov SR FNPŠ. 
Na základe uvedeného boli uznesenia v predmetnej veci hlasovaním „per rollam“ prijaté.  
 
Vznesené pripomienky v rámci hlasovania „per rollam“: 
 
Odôvodnenie zdržania sa hlasovania „per rollam“ – p. Greguška: vzhľadom na aktívnu externú spoluprácu 
so Slovenským tenisovým zväzom, ktorý je majoritným akcionárom obchodnej spoločnosti NTC, a.s. 
(prenajímateľ), sa z dôvodu potenciálneho konfliktu záujmov v uvedenom hlasovaní per rollam vo veci prenájmu 
priestorov a sídla Fondu na podporu športu zdržal hlasovania. 
 

mailto:fabian@fnps.sk
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Odôvodnenie zdržania sa hlasovania „per rollam“ – p. Varmus: vzhľadom na členstvo vo výkonnom výbore 
Slovenského tenisového zväzu, ktorý je majoritným akcionárom obchodnej spoločnosti NTC, a.s. (prenajímateľ), 
sa z dôvodu potenciálneho konfliktu záujmov v uvedenom hlasovaní per rollam vo veci prenájmu priestorov a sídla 
Fondu na podporu športu zdržal hlasovania. 
 
Odôvodnenie zdržania sa hlasovania „per rollam“ – p. Križan: „Plne podporujem proces, ktorý vo výsledku bude 
znamenať vytvorenie trvalého sídla Fondu na podporu športu mimo priestorov súčasného dočasného provizórneho 
sídla na Junáckej 4, a to čím skôr. Zdržiavam sa tohto konkrétneho hlasovania, pretože som v konflikte záujmov. 
Hlavné mesto SR Bratislava, ktoré je zriaďovateľom svojej príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a 
rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorej som riaditeľom, je i akcionárom 
obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., v ktorého budove na Príkopovej 6 by malo byť v zmysle 
textu uznesenia navrhované trvalé sídlo Fondu na podporu športu.“ 
 
Uznesenia prijaté hlasovaním „per rollam“ č. 2/2021:  
„1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje zámer prenájmu kancelárskych priestorov a vytvorenie 
trvalého sídla FNPŠ na 6. posch. administratívnej budovy Národného tenisového centra, Príkopova 6, 831 03 
Bratislava. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh nájomnej zmluvy medzi FNPŠ a obchodnou 
spoločnosťou Národné tenisové centrum, a. s. 
 
3. Správna rada Fondu na podporu športu poveruje predsedu správnej rady FNPŠ v mene FNPŠ podpísaním 
nájomnej zmluvy medzi FNPŠ a obchodnou spoločnosťou Národné tenisové centrum, a. s.“ 
 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA „PER ROLLAM“ č. 3/2021 
 
Členovia SR FNPŠ svoje stanoviská zasielali na adresu fabian@fnps.sk v termíne od 30. novembra 2021  
do 05. decembra 2021 (nedeľa) do 23:59 hod. formou:  
 

Som za alebo som proti alebo zdržujem sa hlasovania vo veci. 
 
Hlasovania „per rollam“ SR FNPŠ č. 3/2021 sa zúčastnilo 11 členov SR FNPŠ. Podľa článku 5 ods. 1 smernice 
možno konštatovať, že hlasovanie „per rollam“ SR FNPŠ č. 3/2021 bolo platné.  
 
Z celkového počtu 11 členov SR FNPŠ zúčastnených na hlasovaní, hlasovalo 11 členov formou „som za“ 
bez výhrad a pripomienok. 
 
Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ predkladaný návrh 
uznesenia je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov SR FNPŠ. 
Na základe uvedeného bolo uznesenie v predmetnej veci hlasovaním „per rollam“ prijaté. 
 
Uznesenia prijaté hlasovaním „per rollam“ č. 3/2021:  
„1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje predĺženie platnosti a účinnosti schémy štátnej pomoci 
na podporu profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID – 19 – II. (SA.64148) a 
iných zmien v znení 6. novely dočasného rámca štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii 
spôsobenej nákazou COVID-19 do 30.06.2022. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje navýšenie celkového rozpočtu v schéme štátnej pomoci 
na podporu profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID – 19 – II. (SA.64148) 
v znení 6. novely dočasného rámca štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej 
nákazou COVID-19 z pôvodnej sumy 10 000 000 EUR na celkovú sumu vo výške 20 000 000 EUR." 
 
Podľa článku 2 ods. 5 smernice predkladateľ výsledok hlasovania „per rollam“ písomne zaznamenal do osobitného 
„Zápisu o hlasovaní per rollam“. Hlasovania „per rollam“ a jeho výsledok sa v písomnej forme a elektronickej forme 
uchováva v archíve FNPŠ. 

mailto:fabian@fnps.sk
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V rámci druhej časti tohto bodu predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan v krátkosti informoval prítomných členov SR 
FNPŠ o skutočnostiach, ktoré sa udiali od posledného zasadnutia, a to predovšetkým o schválení 6. novely 
dočasného rámca štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 
Európskou komisiou, ktorá umožňuje, aby programy pomoci boli predĺžené až do 30.06.2022, pričom jej 
konsolidovaná verzia v anglickom jazyku bola súčasťou podkladov k zasadnutiu. Na predmetné predĺženie 
dočasného rámca Fond na podporu športu reagoval predložením materiálov na hlasovanie „per rollam“ SR FNPŠ 
č. 3/2021, ktorým bol predĺžený termín platnosti a účinnosti schémy SA.64148 - Schéma štátnej pomoci na podporu 
profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID – 19 – II. a navýšená suma 
finančných prostriedkov. Ďalej prítomných členov SR FNPŠ v krátkosti informoval, že do medzirezortného 
pripomienkového konania bola predložená novela zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“), a taktiež návrh Koncepcie 
športu 2022 – 2026 predložený MINEDU do medzirezortného pripomienkového konania na základe Programového 
vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 – 2024 oblasť Šport a mládež a v súlade so zákonom o športe 
(ďalej len „Koncepcia športu 2022 – 2026“). Medzi zasadnutiami SR FNPŠ absolvoval pracovné stretnutie 
s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, na ktorom si prešli napríklad podporu 
športových prevádzok a pripomienky k návrhu novely zákona o fonde na základe komunikácie s niektorými členmi 
SR FNPŠ. Následne uviedol, že s členom SR FNPŠ a zároveň predsedom odbornej komisie „Športová 
infraštruktúra“ p. Gáborom Asványim a kolegami absolvoval niekoľko pracovných stretnutí so zástupcami 
samospráv najmä k téme športovej infraštruktúry národného významu.  
 
V priebehu rokovania o tomto bode programu sa pripojil k zasadnutiu SR FNPŠ člen SR FNPŠ p. Ľudovít 
Jurinyi, čím sa zmenilo kvórum členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí. 
 
Následne odovzdal slovo členovi SR FNPŠ a zároveň predsedovi odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ 
p. Gáborovi Asványimu, ktorý v krátkosti doplnil predsedu SR FNPŠ, že je potrebné postupne viac diskutovať 
o téme športovej infraštruktúry národného významu na úrovni SR FNPŠ a predovšetkým zodpovedať si otázku ako 
najlepšie tému podchytiť. 
 
Na uvedené reagoval člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb a uviedol, že podľa jeho názoru by téma športovej 
infraštruktúry národného významu mala byť prioritou národných športových zväzov, ktoré poznajú stav 
infraštruktúry vo svojich športových odvetviach, a tí by mali predložiť návrhy v rámci svojich športových odvetví 
a poukázať aká športová infraštruktúra na Slovensku absentuje. 
 
Člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi reagoval a súhlasil s vyjadrením člena SR FNPŠ p. Miroslava Drába a doplnil, že 
je potrebné zadefinovať v akom stave sa momentálne nachádza celá téma športovej infraštruktúry národného 
významu, keďže táto téma po workshope v Trnave ostala ako nedopovedaná aj napriek výzve športovému hnutiu, 
aby reagovali na iniciatívu Fondu na podporu športu týkajúcu sa športovej infraštruktúry národného významu 
a s ňou súvisiacich vyčlenených finančných prostriedkov z vlády Slovenskej republiky. Fond na podporu športu 
deklaroval, že bude postupovať obdobne ako v prípade už vyhlásených výziev na podporu športovej infraštruktúry, 
a teda podporí už pripravené projekty. V rámci aktuálne dostupných dát spracovaných do zoznamu športovej 
infraštruktúry (nehnuteľností), ktoré podľa definície § 3 písm. p) zákona o športe možno identifikovať ako športovú 
infraštruktúru národného významu, Fondom na podporu športu v spolupráci s národnými športovými zväzmi 
a Slovenským olympijským a športovým výborom (ďalej len „SOŠV“) boli vzhľadom na stav pripravenosti projektov 
stanovené priority podpory. S predmetnými subjektmi sa postupne začali rokovania, aby sa zistil skutočný stav 
projektov. Z týchto projektov sa momentálne Košická futbalová aréna (ďalej len „KFA“) nachádzala vo finálnej fáze 
rozpracovanosti. Ostatné projekty sú buď vo fáze doručovania dotazníka na poskytnutie všetkých relevantných 
informácií Fondu na podporu športu alebo vo fáze prípravy. V prípade témy budovania multi-športových krytých hál 
v krajských mestách vzniklo konzorcium „palubovkových“ športov, v rámci ktorého sa rokovalo kam by sa mala 
téma posúvať ďalej. Tam sa určilo, že v zmysle aktuálneho stavu by bolo najlepšie začať v mestách Košice, Banská 
Bystrica a Žilina, pričom oboznámil prítomných o stave pripravenosti jednotlivých miest.  
 
Na uvedené krátko reagoval aj predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan, ktorý pripomenul členom SR FNPŠ, že celá 
dokumentácia k téme športovej infraštruktúry národného významu je sprístupnená k nahliadnutiu v zdieľanom 
priečinku OneDrive – Fondu na podporu športu ako podklady k zasadnutiu. 
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Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR 
FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 2/11/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania 
„per rollam“ v čase medzi riadnymi zasadnutiami  
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu predsedu SR FNPŠ o činnosti 
Fondu na podporu športu od posledného zasadnutia. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
3. NOVÉ TRVALÉ SÍDLO FNPŠ A S TÝM SÚVISIACE PROCESY 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan otvoril bod programu a informoval členov SR FNPŠ, že hlasovaním 
„per rollam“ SR FNPŠ č. 2/2021 zo dňa 26.11.2021, ktorého výsledok bol uvedený v rámci bodu 2 programu, bol 
schválený zámer prenájmu kancelárskych priestorov a vytvorenie trvalého sídla Fondu na podporu športu 
v administratívnej budove Národného tenisového centra na Príkopovej ul. v Bratislave ako aj návrh zmluvy o nájme 
nebytových priestorov. Ďalej uviedol, že zmluva bola s prenajímateľom v zmysle poverenia SR FNPŠ uzatvorená 
dňa 30.11.2021 na obdobie päť rokov.  
 
Následne odovzdal slovo generálnej riaditeľke kancelárie FNPŠ p. Renate Munkovej, ktorá členov SR FNPŠ 
informovala o aktuálnom stave a ďalších procesoch spojených s  kancelárskymi priestormi v novom sídle FNPŠ. 
Uviedla, že aktuálne sú ešte tri kancelárske priestory na 6. poschodí obsadené pôvodnými nájomcami, ktorým však 
výpovedná doba prenájmu končí v marci 2022. Na záver uviedla, že pevne verí, že sa týmto krokom kancelária 
FNPŠ usadí a stabilizuje a bude sa Fond na podporu športu môcť ďalej posúvať dopredu. 
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi, ktorý sa opýtal na pôdorys, podlahovú plochu a kapacitu 
kancelárskych priestorov. Na uvedené reagovala generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková a 
uviedla, že uvedené informácie sa nachádzajú v zmluve o nájme nebytových priestorov, ktorá obsahuje ako prílohu 
aj grafické znázornenie pôdorysu 6. poschodia a rozloženie kancelárií. Predpokladaný počet obsadenosti 
kancelárskych priestorov na poschodí sa odhaduje na 18 – 20 zamestnancov.  
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR 
FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 3/11/2021 
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1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie o novom trvalom sídle Fondu 
na podporu športu a ďalších s tým súvisiacich procesoch. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
4. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU V RÁMCI PROGRAMU 
„VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY“ Č. 2021/004 
ZVEREJNENÁ DŇA 15.11.2021 A) INFORMÁCIE OD GENERÁLNEJ RIADITEĽKY KANCELÁRIE FNPŠ, 
PREDSEDU ODBORNEJ KOMISIE „ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA“ A SCHVAĽOVANIE NÁVRHU 
INOVOVANÝCH KRITÉRIÍ HODNOTENIA A SÚVISIACICH DOKUMENTOV 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol bod programu a následne odovzdal slovo generálnej riaditeľke 
kancelárie FNPŠ p. Renate Munkovej, ktorá členom SR FNPŠ poskytla informáciu o stave a ďalších procesných 
postupoch k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 (ďalej len „výzva č. 2021/004“), pričom pripomenula, že návrh 
inovovaných zásad, spôsobov a kritérií hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu 
na podporu športu tvorí súčasť podkladov k zasadnutiu.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan následne odovzdal slovo členovi SR FNPŠ a predsedovi odbornej komisie 
„Športová infraštruktúra“ p. Gáborovi Asványimu, ktorý členov SR FNPŠ informoval, že na návrhu inovovaných 
zásad, spôsobov a kritérií hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu 
pracovala odborná komisia, ktorá plynule po ukončení odborného hodnotenia prvej „infraštruktúrnej“ výzvy začala 
postupne pripravovať inovovaný návrh kritérií do ďalšej výzvy. Do procesu prípravy kritérií hodnotenia sa okrem 
členov odbornej komisie zapojila nielen kancelária FNPŠ, ale aj členovia SR FNPŠ, a to najmä p. Ivan Greguška, 
ktorý sa významnou mierou podieľal na ich príprave za čo mu predseda odbornej komisie poďakoval. Následne 
v spolupráci s tajomníkom odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Radoslavom Jenčušom odprezentovali 
predložený návrh inovovaných kritérií, ktoré budú súčasťou samotného dokumentu zásad, spôsobov a kritérií 
hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu k výzve na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry“ (ďalej len „Zásady a kritéria hodnotenia“). Navrhované zmeny sa týkali najmä procesu hodnotenia 
predložených žiadostí, a to tým spôsobom, že sa zvýšil minimálny počet hodnotiteľov na hodnotenie projektov 
z dvoch na troch hodnotiteľov a predstavili tiež model hodnotenia, podľa ktorého sa počet hodnotiteľov zvýši 
v závislosti od výšky požadovaného príspevku na projekt podpory športu. V prípade požadovaného príspevku 
na projekt podpory športu vo výške do 500-tisíc EUR budú hodnotiť projekt traja (3) hodnotitelia, v prípade žiadosti 
o príspevok vo výške 500-tisíc EUR – 1 mil. EUR budú hodnotiť štyria (4) hodnotitelia a v prípade žiadosti 
o príspevok na projekt podpory športu vo výške 1 mil. EUR a vyššie budú hodnotiť projekt až piati (5) hodnotitelia. 
Zároveň zmenou prešla aj štruktúra a počet kritérií hodnotenia, ktoré sa z predošlých 11 kritérií navýšili na 15, čím 
sa zmenila aj maximálna výška možných dosiahnutých bodov. Projekt tak môže po novom dosiahnuť maximálne 
107 bodov. Následne si členovia SR FNPŠ postupne prešli jednotlivé kritéria hodnotenia bod po bode, pričom 
najzásadnejšou zmenou prijatou na zasadnutí prešiel bod 5 Kritérií hodnotenia pre odbornú komisiu.  
 
V rámci kritérií hodnotenia člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška, ktorý spolupracoval na príprave návrhu, všetkým 
prítomným priblížil vypracovaný plán využitia športovej infraštruktúry. Ten bude predstavovať vzorový plán 
pre žiadateľov a bude tvoriť súčasť predmetných kritérií. 
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Na záver sa členovia SR FNPŠ zhodli na zverejnení Zásad a kritéria hodnotenia bez zbytočného odkladu po ich 
schválení SR FNPŠ, aby bolo zabezpečené ich zverejnenie do začiatku termínu na podávanie žiadostí na projekt 
podpory športu v rámci výzvy č. 2021/004, pričom ich zverejnením bola poverená kancelária FNPŠ. 
 
Nakoľko po vzájomnej diskusii neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR 
FNPŠ, predseda SR FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 4/11/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od predsedu správnej rady, 
generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ a predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ o aktuálnom 
stave výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje inovované Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia 
žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu k výzve na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu “Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry” č. 2021/004 s pripomienkami. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
5. NOVELA ZÁKONA Č. 310/2019 Z. Z. O FONDE NA PODPORU ŠPORTU A O ZMENE A DOPLNENÍ 
NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV V MEDZIREZORTNOM PRIPOMIENKOVOM 
KONANÍ A) SPÔSOB PRÍPRAVY NÁVRHU A PARTICIPÁCIA ORGÁNOV FNPŠ NA JEJ TVORBE VZHĽADOM 
NA UZNESENIE SPRÁVNEJ RADY FNPŠ Č. 2/2/2021, KTORÉ BOLO PRIJATÉ JEDNOHLASNE NA JEJ 18. 
ZASADNUTÍ DŇA 26.02.2021, A KTORÉ BOLO NÁSLEDNÝM LISTOM PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY FNPŠ 
OZNÁMENÉ ŠTÁTNEMU TAJOMNÍKOVI PRE ŠPORT P. IVANOVI HUSÁROVI DŇA 13.04.2021 (FNPS-
K/2021/009-SO) B) OBSAH NÁVRHU NA ZMENU PRÁVNEJ ÚPRAVY, KTORÝ BOL DANÝ MINEDU 
DO MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA A PRIPOMIENKY FNPŠ K TOMUTO NÁVRHU 
C) NÁVRH KONCEPCIE ŠPORTU 2022 – 2026 PREDLOŽENÝ MINEDU DO MEDZIREZORTNÉHO 
PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA NA ZÁKLADE PROGRAMOVÉHO VYHLÁSENIA VLÁDY SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY NA ROKY 2020 – 2024 OBLASŤ ŠPORT A MLÁDEŽ A V SÚLADE SO ZÁKONOM Č. 440/2015 
Z. Z. O ŠPORTE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol bod programu a informoval členov SR FNPŠ, že predmetný bod 
zámerne rozdelil na časť týkajúcu sa spôsobu prípravy návrhu a participácia orgánov FNPŠ na jej tvorbe vzhľadom 
na uznesenie správnej rady FNPŠ č. 2/2/2021, ktoré bolo prijaté jednohlasne na jej 18. zasadnutí dňa 26.02.2021, 
a ktoré bolo následným listom predsedu správnej rady FNPŠ oznámené štátnemu tajomníkovi pre šport p. Ivanovi 
Husárovi dňa 13.04.2021 (FnPS-K/2021/009-SO) a na časť, ktorej obsahom bude samotný návrh na zmenu 
právnej úpravy, ktorý bude daný MŠVVŠ SR do medzirezortného pripomienkového konania a pripomienky Fondu 
na podporu športu k tomuto návrhu. Podklady k uvedenému bodu mali členovia SR FNPŠ k dispozícii 
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na nahliadnutie v zdieľanom priečinku OneDrive k zasadnutiu. Krátko sa vyjadril aj k doplnenej časti bodu 
programu týkajúceho sa návrhu Koncepcie športu 2022 – 2026 predloženej MŠVVŠ SR do medzirezortného 
pripomienkového konania a uviedol, že nakoľko jej návrh nebol predložený Fondu na podporu športu, nemá 
k dispozícii bližšie informácie.  
 
Následne členovia SR FNPŠ prešli k obsahu samotného návrhu na zmenu a doplnenie právnej úpravy zákona 
o fonde, ktorý bol predložený MŠVVŠ SR do medzirezortného pripomienkového konania. Predseda SR FNPŠ 
p. Ladislav Križan pripomenul, že návrh na zmenu a doplnenie zákona o fonde bol členom SR FNPŠ predložený 
prostredníctvom zdieľaného dokumentu, ktorý tvoril súčasť podkladov k zasadnutiu, kde sa mohli členovia SR 
FNPŠ oboznámiť s navrhovanou textáciou zmien a doplnení, a kde mohli predkladať svoje návrhy, doplnenia 
a postrehy do zasadnutia. Niektoré zásadné pripomienky k návrhu na zmenu a doplnenie zákona o fonde tlmočil 
predseda SR FNPŠ na piatkovom stretnutí s ministrom MŠVVŠ SR. Členovia SR FNPŠ si postupne prešli návrh 
predkladaného textu zmien a doplnení zákona o fonde bod po bode, pričom si určili, ktorá pripomienka je pre Fond 
na podporu športu zásadná alebo obyčajná. Na záver predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol, že schválené 
pripomienky k návrhu na zmenu a doplnenie zákona o fonde bude v mene Fondu na podporu športu predkladať 
v rámci medzirezortného pripomienkového konania vo vlastnej réžii. 
 
Zásadnými pripomienkami, ktoré boli členmi SR FNPŠ prerokované a odsúhlasené na predloženie 
do medzirezortného pripomienkového konania k návrhu na zmenu a doplnenie zákona o fonde sú najmä 
k doplneniu orgánov Fondu na podporu športu, úprave odmeňovania predsedu SR FNPŠ a výške rozpočtu Fondu 
na podporu športu. Ostatné pripomienky boli odsúhlasené ako obyčajné. Na záver sa členovia SR FNPŠ schválili 
a poverili predsedu SR FNPŠ, podpredsedu SR FNPŠ a generálnu riaditeľku kancelárie FNPŠ na ďalšiu 
komunikáciu v rámci rozporového konania s MŠVVŠ SR. 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR 
FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 5/11/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o spôsobe prípravy návrhu a 
participácie orgánov FNPŠ na jej tvorbe vzhľadom na uznesenie správnej rady FNPŠ č. 2/2/2021 prijaté 
jednohlasne dňa 26.02.2021 a oznámené listom predsedu správnej rady štátnemu tajomníkovi pre šport 
MŠVVŠ SR dňa 13.04.2021 (FnPS-K/2021/009-SO). 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh zásadných a obyčajných pripomienok na zmenu 
právnej úpravy zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v rámci medzirezortného pripomienkového konania zo strany Fondu 
na podporu športu predložených na zasadnutí a poveruje predsedu SR FNPŠ, podpredsedu SR FNPŠ a 
generálnu riaditeľku kancelárie FNPŠ na ďalšiu komunikáciu v rámci rozporového konania s MŠVVŠ SR. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
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6. ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA NÁRODNÉHO VÝZNAMU A) MINEDU NAVRHOVANÝ MATERIÁL 
K FINANCOVANIU DOBUDOVANIA KOŠICKEJ FUTBALOVEJ ARÉNY, KTORÝ BY MAL BYŤ 
PRAVDEPODOBNE PREDMETOM ROKOVANIA VLÁDY SR DŇA 08.12.2021  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol bod programu a informoval členov SR FNPŠ o priebehu a záveroch 
diskusie predsedu Fondu na podporu športu s MŠVVŠ SR k navrhovanému materiálu týkajúceho sa financovania 
dobudovania Košickej futbalovej arény (KFA), ktorý by mal byť predmetom rokovania vlády SR dňa 08.12.2021. 
Členom SR FNPŠ uviedol, že jeho požiadavkou bolo, aby uznesenie prijaté vládou SR bolo určité a vykonateľné, 
a aby vychádzalo z aktuálnej právnej úpravy. Inovovaný návrh uznesenia vlády SR ku KFA ako aj jeho genéza bola 
súčasťou podkladov k zasadnutiu. V danom prípade bude z položky rozpočtu Fondu na podporu športu určenej 
na financovanie športovej infraštruktúry národného významu vyčlenená suma 4 mil. EUR v zmysle platných 
a účinných právnych predpisov. Predmetné riešenie vzniknutej situácie podporujú ako MŠVVŠ SR tak aj 
zainteresovaní zástupcovia SOŠV a Slovenského futbalového zväzu. 
 
Následne odovzdal slovo členke SR FNPŠ p. Márii Berdisovej, ktorá priblížila prítomným členom SR FNPŠ 
a prísediacim v krátkosti skutkový stav týkajúci sa KFA a dôvody zvoleného postupu zo strany vlády SR, pričom 
uviedla, že celý projekt finančnej podpory KFA týmto uznesením prechádza na MŠVVŠ SR.  
 
K predmetnému bodu sa vyjadril aj podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky a uviedol, že rešpektuje 
rozhodnutie vlády SR, avšak vzhľadom na vzniknutú situáciu s KFA má dojem, že Fond na podporu športu slúži 
skôr ako nástroj na sanáciu vzniknutých problémov štátu ad hoc, keďže nejde o prvý takýto prípad a vníma, že 
zvolené riešenia nie sú systémové. Na uvedené zareagoval člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi s otázkou v čom vidí 
uvedenú nesystémovosť v rámci zvoleného postupu, keď účelom a výsledkom je podpora športovej infraštruktúry 
národného významu. Na uvedené krátko reagoval opäť podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky a doplnil, že 
ako nesystémové vníma ad hoc odňatie pridelených finančných prostriedkov Fondu na podporu športu a sanovanie 
vzniknutej situácie cez finančné prostriedky už pridelené Fondu na podporu športu na podporu a rozvoj športovej 
infraštruktúry národného významu bez jeho participácie. 
 
K uvedenému sa vyjadril aj člen SR FNPŠ p. Jozef Krnáč, ktorý sa stotožnil s názorom podpredsedu SR FNPŠ 
p. Jaroslava Rybánskeho. 
 
Na uvedené reagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a členom SR FNPŠ krátko zhrnul celú genézu 
a proces realizácie celej podpory a výstavby KFA. 
 
Následne opäť požiadal o slovo člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi, ktorý v krátkosti doplnil predsedu SR FNPŠ 
a uviedol, že na základe predloženej žiadosti zo strany KFA a mesta Košice o stave dobudovania KFA sa 
o predmetnej téme viedla diskusia už na workshope na tému Športová infraštruktúra organizovanom MŠVVŠ SR 
v spolupráci s Fondom na podporu športu, ktorý sa uskutočnil dňa 20.09.2021 v Trnave, kde sa k uvedenému 
vyjadrili okrem organizátorov aj zástupcovia SOŠV a splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport. Záverom 
rozsiahlych diskusií bolo nájsť legislatívny rámec, na základe ktorého by bolo možné prideliť finančné prostriedky 
tomuto projektu. Predseda SR FNPŠ spolu s niektorými členmi SR FNPŠ komunikoval intenzívne o tejto téme 
so zástupcami MŠVVŠ SR a výsledkom komunikácii bolo, že to zazmluvní priamo MŠVVŠ SR. Na záver podotkol, 
že súhlasí s tvrdením podpredsedu SR FNPŠ, že nejde o úplne o systémové riešenie, avšak vzhľadom na aktuálne 
spracovaný stav problematiky týkajúcej sa športovej infraštruktúry národného významu sa takto posunú veci vpred.  
 
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ predseda SR FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 6/11/2021 

 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie o navrhovanom materiály 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k financovaniu dobudovania Košickej 
futbalovej arény a podporuje jeho dobudovanie. 
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Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
7. MOŽNÉ ALTERNATÍVY PROGRAMU MIMORIADNEJ PODPORY PRE PREVÁDZKOVATEĽOV ŠPORTOVO-
INFRAŠTRUKTÚRNYCH PREVÁDZOK VZHĽADOM NA AKTUÁLNE STANOVISKÁ PROTIMONOPOLNÉHO 
ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY (PMÚ SR), EURÓPSKEJ KOMISIE A MINISTERSTVA DOPRAVY A 
VÝSTAVBY SR OBZVLÁŠŤ V ZMYSLE UŽ NIEKTORÝMI ŠPORTOVO-INFRAŠTRUKTÚRNYMI 
PREVÁDZKAMI ÚSPEŠNE VYUŽÍVANEJ SCHÉMY MINIMÁLNEJ POMOCI DM-17/2020 NA PODPORU 
PODNIKOV V ODVETVÍ CESTOVNÉHO RUCHU V SÚVISLOSTI S VYPUKNUTÍM OCHORENIA COVID-19 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol bod programu a informoval členov SR FNPŠ o aktuálnom stave 
riešenia a možných alternatívach programu mimoriadnej podpory pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych 
prevádzok vzhľadom na aktuálne stanoviská Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (PMÚ SR), Európskej 
komisie a Ministerstva dopravy a výstavby SR obzvlášť v zmysle už niektorými športovo-infraštruktúrnymi 
prevádzkami úspešne využívanej Schémy minimálnej pomoci DM-17/2020 na podporu podnikov v odvetví 
cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19. Ďalej doplnil, že k predmetnej téme absolvoval 
aj pracovné stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde rokovali o možnostiach riešenia a 
možných alternatívach programu mimoriadnej podpory pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych prevádzok 
vzhľadom na aktuálne stanoviská PMÚ SR, Európskej komisie a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Členom SR 
FNPŠ pripomenul, že všetky materiály k uvedenej problematike sa nachádzajú v podkladoch k zasadnutiu.  
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR 
FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 7/11/2021 

 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o možných alternatívach programu 
mimoriadnej podpory pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych prevádzok vzhľadom na aktuálne 
stanoviská Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (PMÚ SR), Európskej komisie a Ministerstva 
dopravy a výstavby SR obzvlášť v zmysle už niektorými športovo-infraštruktúrnymi prevádzkami úspešne 
využívanej Schémy minimálnej pomoci DM-17/2020 na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu 
v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
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Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
8. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY Č. 2021/003 - 
PROFESIONÁLNE ŠPORTOVÉ KLUBY A) INFORMÁCIE OD PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY FNPŠ, 
PREDSEDU ODBORNEJ KOMISIE „PROFESIONÁLNY ŠPORT“, GENERÁLNEJ RIADITEĽKY KANCELÁRIE 
A SCHVAĽOVANIE ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU – 2. ČASŤ 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan otvoril bod programu a odovzdal slovo členke SR FNPŠ p. Márii Berdisovej, 
ktorá sa krátko vyjadrila k problematike a stavu vo veci žiadosti č. 67 (FC Nitra, a.s.) a žiadosti č. 36 (MFK Skalica, 
a.s.). Členovia SR FNPŠ po vzájomnej diskusii k predmetným žiadostiam dospeli k záveru, že v prípade žiadosti 
č. 67 (FC Nitra, a.s.) požiadali kanceláriu Fondu na podporu športu o doplnenie podkladov na rozhodnutie vo veci 
v zmysle prerokovaných skutočností. Následne členovia SR FNPŠ prerokovali ďalšie prípady vyňaté 
z rozhodovania v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne 
športové kluby č. 2021/003 v znení dodatku č. 1 (ďalej len „výzva č. 2021/003“) od posledného zasadnutia SR 
FNPŠ, a to poskytnutie mimoriadnej podpory v prípade žiadosti č. 22 (TJ Slávia Svidník) a žiadosti č. 42 (Slávia 
Ekonomická univerzita Bratislava).  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan požiadal o stanovisko k predmetným žiadostiam aj generálnu riaditeľku 
kancelárie FNPŠ p. Renatu Munkovú, ktorá prítomných členov SR FNPŠ informovala, že vzhľadom k vyššie 
uvedenému kancelária FNPŠ zotrváva na stanovisku predloženom kanceláriou FNPŠ na ostatnom zasadnutí SR 
FNPŠ. Následne uviedla, že všetky podklady k predmetnému bodu programu boli všetkým členom SR FNPŠ 
sprístupnené v rámci zdieľaného dokumentu, ktorý obsahoval podklady k zasadnutiu. 
 
K žiadosti č. 22 (TJ Slávia Svidník) a žiadosti č. 42 (Slávia Ekonomická univerzita Bratislava) sa prostredníctvom 
telekomunikačného zariadenia na zasadnutí SR FNPŠ vyjadril aj prezident Slovenskej volejbalovej federácie. 
 
K predmetným žiadostiam sa postupne vyjadrili všetci členovia SR FNPŠ, pričom na záver vzájomnej diskusie sa 
členovia SR FNPŠ zhodli na opätovnom preverení vyššie uvedených žiadostí a doplnení podkladov na rozhodnutie 
o poskytnutí, resp. neposkytnutí mimoriadnej podpory v rámci výzvy č. 2021/003 a poverila predsedu odbornej 
komisie „Profesionálny šport“ v spolupráci s kanceláriou FNPŠ zabezpečením ďalšej dokumentácie. 
 
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ a prísediacich predseda SR FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode 
programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 8/11/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od predsedu SR FNPŠ, predsedu 
odbornej komisie „Profesionálny šport“, generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ a prezidenta SVF o stave 
žiadostí subjektov TJ Slávia Svidník, MFK Skalica, a.s., FC Nitra, a.s. a Slávia Ekonomická Univerzita 
Bratislava o.z v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory č. 2021/003 - 
profesionálne športové kluby a poveruje predsedu odbornej komisie „Profesionálny šport“ na vyžiadanie 
ďalšej dokumentácie.  
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
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Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
9. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU V RÁMCI PROGRAMU 
„VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY“ Č. 2020/001  
A) INFORMÁCIE OD GENERÁLNEJ RIADITEĽKY KANCELÁRIE FNPŠ A PREDSEDU KOMISIE ŠPORTOVÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 
 
Bod programu s názvom „Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 a) informácie od generálnej riaditeľky kancelárie 
FNPŠ a predsedu komisie Športová infraštruktúra“ nebol vzhľadom na naplnený vyhradený čas rokovania členov 
SR FNPŠ prerokovaný a bol presunutý na najbližšie zasadnutie SR FNPŠ. 
 
 
10. RÔZNE 
 
V rámci predmetného bodu programu neboli žiadne diskusné príspevky členov SR FNPŠ. 
 
 

Na záver zasadnutia sa predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan poďakoval prítomným členom SR FNPŠ 

a prísediacim za konštruktívny a bezproblémový priebeh zasadnutia SR FNPŠ, a zaželal všetkým krásne 

a pokojné vianočné sviatky v kruhu najbližších a vzhľadom na posledné zasadnutie v roku šťastný 

a úspešný nový rok 2022.  

 

 

 

Ladislav Križan      Renata Munková 
    predseda správnej rady FNPŠ    generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ  

         a overovateľka zápisnice 

 

 

 

Michal Fabian 
      zapisovateľ, právnik FNPŠ 
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Uznesenia prijaté na zasadnutí Správnej rady Fondu na podporu športu dňa 06. decembra 2021:  

 

Uznesenie č. 1/11/2021 SR FNPŠ: 

Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh doplneného programu zasadnutia. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 2/11/2021 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania „per rollam“ v čase 

medzi riadnymi zasadnutiami. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu predsedu SR FNPŠ o činnosti Fondu 

na podporu športu od posledného zasadnutia. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 3/11/2021 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie návrh informáciu o novom trvalom sídle Fondu 

na podporu športu a ďalších s tým súvisiacich procesoch. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 4/11/2021 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od predsedu správnej rady, generálnej 

riaditeľky kancelárie FNPŠ a predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ o aktuálnom stave výzvy 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

športovej infraštruktúry“ č. 2021/004. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje inovované Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí 

o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

príspevku v rámci programu “Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry” č. 2021/004 

s pripomienkami. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 5/11/2021 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o spôsobe prípravy návrhu a participácie 

orgánov FNPŠ na jej tvorbe vzhľadom na uznesenie správnej rady FNPŠ č. 2/2/2021 prijaté jednohlasne dňa 

26.02.2021 a oznámené listom predsedu správnej rady štátnemu tajomníkovi pre šport MŠVVŠ SR dňa 13.04.2021 

(FnPS-K/2021/009-SO). 
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2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh zásadných a obyčajných pripomienok na zmenu právnej 

úpravy zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v rámci medzirezortného pripomienkového konania zo strany Fondu na podporu športu 

predložených na zasadnutí a poveruje predsedu SR FNPŠ, podpredsedu SR FNPŠ a generálnu riaditeľku 

kancelárie FNPŠ na ďalšiu komunikáciu v rámci rozporového konania s MŠVVŠ SR. 

T: ihneď  

Z: Ladislav Križan 

 
Uznesenie č. 6/11/2021 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o navrhovanom materiály ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k financovaniu dobudovania Košickej futbalovej arény a 

podporuje jeho dobudovanie. 

T: ihneď 

Z: Ladislav Križan, Gábor Asványi 

 
Uznesenie č. 7/11/2021 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o možných alternatívach programu 

mimoriadnej podpory pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych prevádzok vzhľadom na aktuálne 

stanoviská Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (PMÚ SR), Európskej komisie a Ministerstva dopravy a 

výstavby SR obzvlášť v zmysle už niektorými športovo-infraštruktúrnymi prevádzkami úspešne využívanej Schémy 

minimálnej pomoci DM-17/2020 na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím 

ochorenia COVID-19. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 8/11/2021 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od predsedu SR FNPŠ, predsedu odbornej 

komisie „Profesionálny šport“, generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ a prezidenta SVF o stave žiadostí subjektov 

TJ Slávia Svidník, MFK Skalica, a.s., FC Nitra, a.s. a Slávia Ekonomická Univerzita Bratislava o.z v rámci výzvy 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory č. 2021/003 - profesionálne športové kluby a poveruje 

predsedu odbornej komisie „Profesionálny šport“ na vyžiadanie ďalšej dokumentácie. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
 



 

Fond na podporu športu, Príkopova 6, Bratislava 831 03,  IČO: 52846059, Email: office@fnps.sk 
www.fondnapodporusportu.sk 

 

 
PREZENČNÁ LISTINA 

 
Správna rada 

Fondu na podporu športu 
 

 
Dátum a miesto konania: 06.12.2021 v sídle FNPŠ, Bratislava 
 
Priezvisko a meno      Podpis 

Križan Ladislav 
 

 

Rybánsky Jaroslav  

Jurinyi Ľudovít  

Asványi Gábor  

Krnáč Jozef  

Berdisová Mária  

Dráb Miroslav  

Šaradín Dušan  

Greguška Ivan  

Tréger Branislav  

Varmus Michal  
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