
 
Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-2/2022 

 
 

 

ZÁPISNICA 
z 29. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu 

 
 
 
 

Miesto konania: Videokonferencia 
 
Dátum a čas konania: 28.02.2022, od 13:00 hod. do 16:30 hod. 
 
 
Členovia SR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
1. Ladislav Križan, predseda SR FNPŠ 
2. Jaroslav Rybánsky, podpredseda SR FNPŠ 
3. Lukáš Pitek, člen 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 
 
Členovia SR FNPŠ neprítomní a ospravedlnení na zasadnutí: 

 
Jozef Krnáč, člen SR FNPŠ 
 

Členovia DR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 

Jaromír Šmátrala, predseda DR FNPŠ 
Peter Dedík, člen DR FNPŠ  

 
Pracovníci FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
1. Renata Munková, generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ 
2. Michal Fabian, právnik FNPŠ 
3. Michal Noga, projektový manažér FNPŠ 
 
Prizvaní hostia na zasadnutí: 
 

- 
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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“), ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom 
videokonferencie cez aplikáciu ZOOM otvoril predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan, ktorý bol poverený vedením 
dnešného zasadnutia SR FNPŠ a na úvod privítal členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí vrátane 
novovymenovaného člena SR FNPŠ zástupcu Slovenského futbalového zväzu p. Lukáša Piteka 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 sa nový člen SR FNPŠ p. Lukáš Pitek opýtal technickú poznámku k termínu predkladania podkladov 
na zasadnutie SR FNPŠ, keďže boli materiály predložené členom SR FNPŠ iba štyri dni pred samotným 
zasadnutím. Dôvodom je najmä dostatočný priestor na dôkladne preštudovanie si materiálov. Na uvedené krátko 
reagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a uviedol, že časť obsahu materiálov bol predkladaný členom 
operatívne vzhľadom na rokovanie vlády SR uskutočnené v stredu 23.02.2022.   
 
 
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 
3. Informácia od predsedu SR FNPŠ od jej posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 31.01.2022 
4. 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 o aktuálnom stave výzvy a priebehu 

konkrétnych projektov 
5. 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 o priebehu a výsledkoch administratívnej 

kontroly vykonanej v mesiaci február 2022  
b) informácie od predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ o pláne práce komisie 

na marec 2022 
6. Program mimoriadnej podpory pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych prevádzok vzhľadom 

na návrh schémy zaslaný fondom na pripomienkovanie Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky 
(PMÚ SR) – verzia 2.0 po zapracovaní pripomienok k 1. verzii a pracovné znenie návrhu výzvy 

7. Športová infraštruktúra národného významu 
a) informácie od predsedu správnej rady a predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ 

o priebehu stretnutia so zástupcami MINEDU, SOŠV a Splnomocnenca vlády pre mládež a šport 
zo dňa 23.02.2022 aj vzhľadom na znenie schváleného vládneho návrhu na zmenu zákona 
č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov dňa 23.02.2022 s pripomienkami a najmä návrhu úpravy § 15b 

8. Uznesením vlády SR č. 111/2022 zo dňa 23.2.2022 schválený vládny návrh na zmenu a doplnenie zákona 
č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov s pripomienkami 

9. Rôzne 
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Po diskusii členovia SR FNPŠ hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/2/2022 
 
Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje upravený návrh 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 
3. Informácia od predsedu SR FNPŠ od jej posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 31.01.2022 
4. 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 o aktuálnom stave výzvy a priebehu 

konkrétnych projektov 
5. 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 o priebehu a výsledkoch 

administratívnej kontroly vykonanej v mesiaci február 2022  
b) informácie od predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ o pláne práce 

komisie na marec 2022  
6. Program mimoriadnej podpory pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych prevádzok 

vzhľadom na návrh schémy zaslaný fondom na pripomienkovanie Protimonopolnému úradu 
Slovenskej republiky (PMÚ SR) – verzia 2.0 po zapracovaní pripomienok k 1. verzii a pracovné 
znenie návrhu výzvy 

7. Športová infraštruktúra národného významu 
a) informácie od predsedu správnej rady a predsedu odbornej komisie „Športová 

infraštruktúra“ o priebehu stretnutia so zástupcami MINEDU, SOŠV a Splnomocnenca 
vlády pre mládež a šport zo dňa 23.02.2022 aj vzhľadom na znenie schváleného vládneho 
návrhu na zmenu zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 23.02.2022 
s pripomienkami a najmä návrhu úpravy § 15b 

8. Uznesením vlády SR č. 111/2022 zo dňa 23.2.2022 schválený vládny návrh na zmenu a doplnenie 
zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov s pripomienkami 

9. Rôzne  
 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 

 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
2. INFORMÁCIA O VÝSLEDKOCH HLASOVANIA „PER ROLLAM“ V ČASE MEDZI RIADNYMI ZASADNUTIAMI 
SR FNPŠ 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan v krátkosti otvoril predmetný bod programu a odovzdal slovo poverenému 
zamestnancovi kancelárie FNPŠ p. Michalovi Fabianovi, ktorý informoval prítomných členov SR FNPŠ, že v čase 
od posledného zasadnutia SR FNPŠ sa uskutočnilo celkovo jedno hlasovanie „per rollam“ podľa článku 6 
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Rokovacieho poriadku SR FNPŠ v spojení so smernicou Fondu na podporu športu o prijímaní rozhodnutí orgánov 
elektronickým hlasovaním – hlasovanie „per rollam“ (ďalej len „smernica“), a to  

• hlasovanie „per rollam“ SR FNPŠ č. 6/2022 vo veci „Schvaľovania návrhu na zmenu a doplnenie bodu 
13 Prílohy č. 1 Zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory 
športu k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 (Kritériá hodnotenia žiadostí 
pre odbornú komisiu fondu pre Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu 
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004) v zmysle aktualizovaných 
údajov ÚPSVR za 4. štvrťrok 2021 zo dňa 20.01.2022“ (ďalej len „hlasovanie per rollam SR FNPŠ 
č. 6/2022“); 

 
VÝSLEDOK HLASOVANIA „PER ROLLAM“ č. 6/2022: 
 
Členovia SR FNPŠ svoje stanoviská k hlasovaniu „per rollam“ SR FNPŠ č. 6/2022 zasielali na adresu 
fabian@fnps.sk v termíne od 08. februára 2022 do 13. februára 2022 (nedeľa) do 23:59 hod. formou:  
 
Som za návrh uznesenia alebo som proti návrhu uznesenia alebo zdržujem sa hlasovania vo veci návrhu 

uznesenia. 
 
Hlasovania „per rollam“ č. 6/2022 sa zúčastnilo 8 členov z celkového počtu 10 členov SR FNPŠ. Dvaja členovia sa 
hlasovania „per rollam“ nezúčastnili. Podľa článku 5 ods. 1 smernice možno konštatovať, že hlasovanie „per rollam“ 
bolo platné.  
 
Z celkového počtu 8 členov zúčastnených na hlasovaní, hlasovalo 8 členov SR FNPŠ formou „som za návrh 
uznesenia“ 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 uznesenie v predmetnej veci hlasovaním „per rollam“ bolo prijaté.  
 
Uznesenie prijaté hlasovaním „per rollam“ č. 6/2022:  

„Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie bodu 13 Prílohy č. 1 Zásad, 
spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu k výzve na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry“ č. 2021/004 v zmysle aktualizovaných údajov ÚPSVR za 4. štvrťrok 2021 zo dňa 20.01.2022.“ 

 
Podľa článku 2 ods. 5 smernice predkladateľ výsledok hlasovania „per rollam“ písomne zaznamenal do osobitného 
„Zápisu o hlasovaní per rollam“ a jeho výsledok sa v písomnej forme a elektronickej forme uchováva v archíve 
Fondu na podporu športu. 
 
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. 2/2/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania 
„per rollam“ v čase medzi riadnymi zasadnutiami. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 10 

mailto:fabian@fnps.sk
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Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
3. INFORMÁCIA OD PREDSEDU SR FNPŠ OD JEJ POSLEDNÉHO ZASADNUTIA SR FNPŠ DŇA 31.01.2022 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan v rámci tohto bodu programu ďalej informoval prítomných členov SR FNPŠ 
o skutočnostiach, ktoré sa udiali od posledného zasadnutia, a to najmä o doručení celkového počtu 179 
doručených žiadostí v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004. Rovnako členov SR FNPŠ informoval, že Fond 
na podporu športu má v súčasnosti splnenú povinnosť zverejnenia účtovných závierok Fondu na podporu športu 
v Registri účtovných závierok aj za predchádzajúce účtovné obdobia a tiež o uzatvorení zmluvy o odborných 
službách s audítorskou spoločnosťou Johanes & Partner s.r.o. dňa 18.02.2022, ktorý bude vykonávať štatutárny 
audit a vydávať audítorskú správu o overení účtovnej závierky Fondu na podporu športu zostavenej podľa zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za rok 2021, ktorú by rád spolu s Výročnou správou 
za rok 2021 predložil na schválenie SR FNPŠ na jej marcovom zasadnutí. Zmluva o odborných službách je 
zverejnená v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Medzi zasadnutiami SR FNPŠ predseda 
SR FNPŠ p. Ladislav Križan absolvoval stretnutia so zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“), Slovenského olympijského a športového výboru (ďalej len „SOŠV“) 
a Splnomocnenca vlády pre mládež a šport dňa 23.02.2022, ktorej témou bola predovšetkým športová 
infraštruktúra národného významu. V rovnaký deň bol aj vládou SR schválený vládny návrh na zmenu a doplnenie 
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“) s pripomienkami, avšak obe témy budú predmetom samostatných bodov 
programu, preto podrobnejšie sa vyjadrí k uvedeným udalostiam neskôr. 
 
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. 3/2/2022 
 
1. 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: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
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4. 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 O AKTUÁLNOM STAVE VÝZVY 
A PRIEBEHU KONKRÉTNYCH PROJEKTOV 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol bod programu zasadnutia a následne odovzdal slovo generálnej 
riaditeľke kancelárie Fondu na podporu športu p. Renate Munkovej, ktorá členom SR FNPŠ poskytla informáciu 
o aktuálnom stave a priebehu konkrétnych projektov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 (ďalej 
len „výzva č. 2020/001“). Ku dňu 22.02.2022 bolo podpísaných 99 zmlúv o príspevku na projekt podpory športu 
v rámci výzvy č. 2020/001 s prijímateľmi, ktoré sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Aktuálne ešte nie sú 
podpísané zmluvy o príspevku na projekt podpory športu so subjektami Košický samosprávny kraj (žiadosť č. 148) 
a Trnavský samosprávny kraj (žiadosť č. 32), pričom vzniknutý stav aj zdôvodnila.  
 
Ďalej požiadal kanceláriu Fondu na podporu športu o informáciu, kedy bol návrh zmluvy o príspevku na projekt 
podpory športu po zapracovaní pripomienok doručený žiadateľovi Košický samosprávny kraj (žiadosť č. 148). 
Na uvedené odpovedala generálna riaditeľka kancelárie Fondu na podporu športu p. Renata Munková a uviedla, 
že dňa 25.01.2022 bol kanceláriou Fondu na podporu športu doručený návrh zmluvy s pokynmi pre žiadateľa 
na jeho podpísanie a doručenie. K uvedenému predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol, že by rád všetky 
problematické veci v rámci výzvy č. 2020/001 definitívne vyriešil do najbližšieho zasadnutia SR FNPŠ. V prípade 
ukončenia spolupráce s niektorými prijímateľmi dôjde k nevyčerpaniu určitej sumy finančných prostriedkov 
z predchádzajúcej infraštruktúrnej výzvy, ktoré by bolo možné použiť v rámci infraštruktúrnej výzvy vyhlásenej 
v roku 2021, keďže na alokovaných 20 mil. EUR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 
v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 (ďalej len „výzva 
č. 2021/004“) žiadatelia požadujú približne 50 mil. EUR. 
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ a predseda odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gábor Asványi, ktorý sa 
vyjadril k žiadateľovi Košický samosprávny kraj a doplnil, že zástupcovia žiadateľa ho kontaktovali s problematikou 
hackerského útoku na počítačové siete Úradu Košického samosprávneho kraja v dôsledku čoho došlo 
k znefunkčneniu elektronického systému úradu vrátane e-mailových schránok zamestnancov ešte v októbri 2021, 
čo SR FNPŠ a kancelária Fond na podporu športu akceptovala, a preto je pre neho zaujímavý vzniknutý stav, že 
žiadateľ nekomunikuje. 
 
Na uvedené krátko reagovali aj členovia SR FNPŠ pp. Miroslav Dráb, Branislav Tréger a Dušan Šaradín, pričom 
po následnej diskusii sa členovia SR FNPŠ zhodli na vyzvaní žiadateľa Košický samosprávny kraj o vyjadrenie 
k predloženému návrhu zmluvy o príspevku na projekt podpory šprotu s termínom dodatočného predloženia 
najneskôr do 10.03.2022. Ak žiadateľ neposkytne informáciu o stave zmluvy o príspevku na projekt alebo nedoručí 
samotnú zmluvu ani po dodatočnom vyzvaní, kancelária Fondu na podporu športu bude postupovať v zmysle výzvy 
č. 2020/001. 
 
Členovia SR FNPŠ opäť prerokovali aj stále trvajúcu problematiku žiadosti č. 32 (Trnavský samosprávny kraj). 
Generálna riaditeľka kancelárie Fondu na podporu športu p. Renata Munková uviedla, že v prípade tejto žiadosti 
kancelária Fondu na podporu športu aktívne komunikuje so žiadateľom pri riešení predmetnej žiadosti a hľadá 
možné riešenia. V rámci diskusie sa k uvedenému vyjadrili predovšetkým predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan 
a krátko aj členovia SR FNPŠ pp. Gábor Asványi, Branislav Tréger a Miroslav Dráb ako aj ostatní prítomní členovia 
a dospeli k záveru, aby Fond na podporu športu predložil žiadosť o stanovisko k vzniknutej situácii Úradu 
pre verejné obstarávanie a Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky a jej vyhotovením poverili 
kanceláriu Fondu na podporu športu.  
 
Následne generálna riaditeľka kancelárie Fondu na podporu športu p. Renata Munková pokračovala ďalej vo svojej 
správe a členov SR FNPŠ informovala, že kancelária Fondu na podporu športu pripravila a doručila prijímateľom 
mesto Nitra, mesto Levoča, obec Iža a mesto Michalovce, ktorým klesla celková hodnota projektu po ukončenom 
verejnom obstarávaní pod stanovenú hranicu 100-tis. EUR, rozhodnutia o neposkytnutí príspevku na projekt 
podpory športu. Okrem mesta Michalovce boli s ostatnými tromi (3) subjektami uzavreté aj zmluvy o príspevku 
na projekt podpory športu, preto kancelária Fondu na podporu športu pristúpi k ich ukončeniu. Podľa informácií 
od prijímateľov majú mať v priebehu mesiaca február 2022 ukončené verejné obstarávanie nasledujúce subjekty:  
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Číslo zmluvy/ 
žiadosti 

Prijímateľ Pôvodná hodnota 
projektu 

Schválený príspevok 

29 Mesto Hurbanovo 441 199,63 EUR  220 599,81 EUR 

79 Obec Zohor 219 143,83 EUR 109 571,91 EUR 

194 Tenisová akadémia Edmund Pavlík 
Banská Bystrica, o.z. 

108 300,00 EUR 54 150,00 EUR 

150 Obec Ivanka pri Dunaji 1 830 000,00 EUR 915 000,00 EUR 
69 Mesto Lučenec 5 148 913,51 EUR 1 500 000,00 EUR 

 
Kancelária Fondu na podporu športu opakovane preveruje, či prijímatelia, ktorí zaslali žiadosti o navýšenie 
celkového rozpočtu, budú pokračovať v projekte napriek prijatému uzneseniu SR FNPŠ hlasovaním „per rollam“ 
č. 1/2022 o nenavýšení príspevku na projekt podpory športu. Ide o nasledovné subjekty: 
 

Číslo 
zmluvy/ 
žiadosti 

Prijímateľ Hodnota projektu po verejnom 
obstarávaní 

Schválený príspevok 

129 Obec Šintava 109 804,12 EUR 62 832,00 EUR 

188 Obec Krivany 130 997,19 EUR 57 049,95 EUR 

106 Mesto Nováky 194 426,32 EUR 85 504,83 EUR 

196 Obec Kajal 102 461,52 EUR 53 503,97 EUR 
 
Prijímateľom, ktorí už ukončili verejné obstarávanie a zmenila sa im celková výška príspevku na projekt podpory 
športu, boli doručené návrhy dodatkov k zmluve o príspevku na projekt podpory športu. Ďalej prítomných 
informovala, že kancelária Fondu na podporu športu začala s vyúčtovaním prvých tranží príspevku na projekt 
podpory športu v rámci výzvy č. 2020/001. Ku dňu 22.02.2022 bolo doručených 11 priebežných vyúčtovaní 
na poskytnutie prvej tranže prostredníctvom registračného systému fnps.egrant a následne poštou službou, pričom 

• 1 vyúčtovanie prijímateľa (obec Chorvátsky Grob) bolo vrátené späť prijímateľovi na prepracovanie 
s odôvodnením, že má postupovať v zmysle usmernenia k vyúčtovaniu v znení jeho aktualizácie a takto 
opravené vyúčtovanie musí opätovne predložiť prostredníctvom registračného systému fnps.egrant, 

• 1 vyúčtovanie prijímateľa (mesto Sabinov) čaká na doručenie podpísaného dokumentu, inak je prvá tranža 
vo výške 22.017,30 EUR pripravená na úhradu, 

• 1 vyúčtovanie prijímateľa (obec Bzince pod Javorinou) obsahovalo nejasnosti, ktoré boli písomne 
odkomunikované s prijímateľom a aktuálne sa pripravuje na úhradu prvá tranža vo výške 15.212,03 EUR, 

• 1 vyúčtovanie prijímateľa (MŠK Senec) obsahovalo nejasnosti, ktoré boli písomne odkomunikované 
s prijímateľom a kancelária Fondu na podporu športu aktuálne pripravuje prvú tranžu na úhradu, 

• 2 vyúčtovaniam prijímateľov (EFC Gabčíkovo, mesto Bardejov) aktuálne prebieha finančná kontrola, 

• 5 vyúčtovaní prijímateľov bolo skontrolovaných a prijímateľom bola poskytnutá prvá tranža poukázaním 
finančných prostriedkov na bankový účet prijímateľa uvedený v zmluve o poskytnutí príspevku na projekt. 

 
Spolu bolo zatiaľ vyplatených celkovo 677.719,90 EUR, a to v prípade nasledovných prijímateľov: 

• AQUAPARK Poprad s.r.o. – 348.616,94 EUR, 

• BBSPORT Banská Bystrica – 37.545,60 EUR, 

• obec Oravská Jasenica – 79.500,- EUR, 

• obec Horné Srnie -  189.720,- EUR, 

• obec Sečovská Polianka – 22.337,36 EUR. 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan požiadal nového člena SR FNPŠ ako zástupcu Slovenského futbalového 
zväzu p. Lukáša Piteka, aby vo veci žiadosti č. 190 (MŠK Senec) dohliadol na samotnú realizáciu projektu a ďalšie 
náležitosti, keďže ide o projekt podporujúci predovšetkým rozvoj športovej infraštruktúry vo futbale v Bratislavskom 
samosprávnom kraji. Na uvedené krátko reagoval člen SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a uviedol, že je v tejto veci 
v komunikácii s Bratislavským futbalovým zväzom. 
 
Na záver predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan požiadal generálnu riaditeľku kancelárie Fondu na podporu športu 
o poskytnutie informácie o celkovej výške finančných prostriedkoch, ktoré v dôsledku rôznych skutočností nebudú 
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uvoľnené schváleným žiadostiam v rámci výzvy č. 2020/001, keďže tieto finančné prostriedky by bolo možné použiť 
na navýšenie alokácie v rámci výzvy č. 2021/004.  
 
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. 4/2/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od generálnej riaditeľky kancelárie 
FNPŠ k aktuálnemu stavu a priebehu jednotlivých projektov vrátane žiadosti č. 190 (Mládežnícky športový 
klub Senec), žiadosti č. 32 (Trnavský samosprávny kraj) a žiadosti č. 148 (Košický samosprávny kraj) 
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
5. 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 
O PRIEBEHU A VÝSLEDKOCH ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY VYKONANEJ V MESIACI FEBRUÁR 2022 
B) INFORMÁCIE OD PREDSEDU ODBORNEJ KOMISIE „ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA“ O PLÁNE PRÁCE 
KOMISIE NA MAREC 2022 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan krátko uviedol bod programu a následne odovzdal slovo generálnej 
riaditeľke kancelárie Fondu na podporu športu p. Renate Munkovej, ktorá členom SR FNPŠ poskytla informáciu 
o aktuálnom stave, priebehu a výsledkoch administratívnej kontroly vykonanej v rámci výzvy č. 2021/004. Na úvod 
uviedla, že prostredníctvom registračného systému fnps.egrant.sk bolo doručených celkovo 179 žiadostí v celkovej 
hodnote projektov vo výške približne 104,1 mil. EUR (104.099.674,53 EUR), pričom žiadatelia požadovali finančné 
prostriedky z Fondu na podporu športu v celkovej výške cca 53,9 mil. EUR (53.879.565,20 EUR). V rámci formálnej 
kontroly podľa bodu 15.1.1 výzvy č. 2021/004 kancelária Fondu na podporu športu najskôr overovala, či predložené 
žiadosti boli doručené oprávneným žiadateľom a v stanovenom termíne. V rámci formálnej kontroly zistila, že 178 
žiadostí bolo doručených riadne, včas a vo forme stanovenej výzvou č. 2021/004. Jedna žiadosť (žiadosť č. 167 - 
HK `95 Považská Bystrica) bola na poštovú prepravu odovzdaná po stanovenom termíne, a preto bola v rámci 
formálnej kontroly vyhodnotená ako doručená po termíne a vyradená z posudzovania o čom kancelária Fondu 
na podporu športu žiadateľa písomne informuje. Pri 178 žiadostiach kancelária Fondu na podporu športu overovala 
ďalšie náležitosti v zmysle výzvy č. 2021/004, a to či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa bodu 5 výzvy 
č. 2021/004 a či obsahuje prílohy podľa bodu 13 výzvy č. 2021/004. V rámci formálnej kontroly bolo zistené, že 
bez potreby vyzývať žiadateľov na doplnenie žiadosti je približne 60 žiadostí, ktoré budú ešte v priebehu týždňa 
postúpené odbornej komisii „Športová infraštruktúra“ na hodnotenie. V zostávajúcich žiadostiach boli identifikované 
rôzne nedostatky, z ktorých niektoré sú neodstrániteľné a nie je ich možné odstrániť ani vyzvaním na doplnenie 
žiadosti, resp. vysvetlenie. Z uvedeného dôvodu ich navrhuje kancelária Fondu na podporu športu vyradiť 
z ďalšieho procesu posudzovania žiadosti. Nedostatky, ktoré sa týkajú podmienok uvedených v bode 10.1., v bode 

https://fnps.egrant.sk/
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10.2, v bode 13 v spojení s bodom 15.1.1 ods. 1 písm. c) a d) výzvy č. 2021/004 a je možné ich napraviť 
vysvetlením, prípadne doplnením chýbajúcich príloh formou písomného dožiadania žiadateľov, bude kancelária 
Fondu na podporu športu zabezpečovať doručením písomného vyzvania na doplnenie žiadosti, resp. vysvetlenie 
s lehotou minimálne 10 dní príslušnému žiadateľovi podľa bodu 15.1.1. ods. 2 výzvy č. 2021/004. Žiadosti, ktoré 
na základe vyzvania kancelárie Fondu na podporu športu v stanovenej lehote žiadatelia nedoplnia alebo 
neodstránia v nich identifikované nedostatky, budú vyradené z posudzovania, o čom budú žiadatelia vyrozumení 
podľa bodu 15.1.1 ods. 4 výzvy č. 2021/004.  
 
Následne generálna riaditeľka kancelárie Fondu na podporu športu p. Renata Munková členom SR FNPŠ uviedla, 
že v prípade ôsmich (8) subjektov nebola splnená všeobecná podmienka oprávnenosti žiadateľa podľa bodu 5 
výzvy č. 2021/004, nakoľko v čase predloženia žiadosti neboli žiadatelia zapísaní v Informačnom systéme športu 
(ďalej len „ISŠ“). Kancelária Fondu na podporu športu overila uvedené nedostatky na Národnom športovom centre 
(ďalej len „NŠC“), ktorý zodpovedá za správu ISŠ, či v čase predkladania žiadostí nedošlo k nejakému technickému 
problému znemožňujúcemu zápis žiadateľov do systému. Keďže NŠC nepotvrdil žiadny technický alebo iný 
problém, v danom prípade ide o neodstrániteľnú vadu žiadosti podľa bodu 15.1.1 ods. 3 výzvy č. 2021/004, nakoľko 
nedošlo k splneniu podmienky oprávnenosti žiadateľa a tieto žiadosti budú vyradené z posudzovania v rámci 
formálnej kontroly. Podmienku oprávnenosti žiadateľa byť zapísaný v ISŠ do termínu na predkladanie žiadostí 
v rámci výzvy č. 2021/004 nesplnili nasledovné žiadosti:  

• žiadosť č. 27 (obec Kokava nad Rimavicou), 
• žiadosť č. 83 (mesto Žiar nad Hronom), 
• žiadosť č. 102 (obec Zemné), 
• žiadosť č. 105 (obec Podlužany),  
• žiadosť č. 150 (obec Jasenov), 
• žiadosti č. 175 (obec Podzámčok), 
• žiadosti č. 176 (obec Spišské Tomášovce); 

 
V prípade nesplnenia vyššie uvedenej podmienky podania žiadosti oprávneným žiadateľom ide o neodstrániteľnú 
vadu žiadosti podľa bodu 15.1.1 ods. 3 výzvy č. 2021/004, a preto kancelária Fondu na podporu športu vyradí 
žiadosti z posudzovania bez vyzvania a túto skutočnosť oznámi žiadateľom bez zbytočného odkladu, najneskôr 
však do siedmich dní odo dňa ukončenia formálnej kontroly podľa bodu 15.1.1 ods. 4 výzvy č. 2021/004. 
 
Na základe informácie poskytnutej NŠC jeden žiadateľ (žiadosť č. 132 – obec Čierny Brod) vytvoril žiadosť o zápis 
do ISŠ až dňa 09.02.2022, pričom do NŠC bola žiadosť odoslaná dňa 15.02.2022 a schválená dňa 16.02.2022, 
t. j. po termíne na predkladanie žiadostí. V tomto prípade ide rovnako o neodstrániteľnú vadu žiadosti podľa bodu 
15.1.1 ods. 3 výzvy č. 2021/004, čím došlo k nesplneniu podmienky oprávnenosti na strane žiadateľa a predmetná 
žiadosť bude rovnako vyradená z posudzovania v rámci formálnej kontroly. 
 
Generálna riaditeľka kancelárie Fondu na podporu športu p. Renata Munková ďalej pokračovala a na zasadnutí 
predložila najčastejšie nedostatky uvedené v žiadostiach predkladaných žiadateľmi v rámci výzvy 
č. 2021/004:  
 
Všeobecnú podmienku podľa bodu 10.1 ods. 1 písm. b) výzvy č. 2021/004 (potvrdenie príslušného inšpektorátu 
práce nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného 
predpisu) nesplnili nasledovné subjekty: 

• žiadosť č. 3 (obec Dlhá nad Oravou),  
• žiadosť č. 12 (mesto Skalica),  
• žiadosť č. 18 (súkromná stredná športová škola ELBA, Smetanova 2, Prešov), 
• žiadosť č. 32 (obec Horná Súča), 
• žiadosť č. 91 (mestská časť Bratislava – Nové mesto), 
• žiadosť č. 103 (mesto Veľký Šariš), 
• žiadosť č. 110 (mesto Šoporňa), 
• žiadosť č. 111 (CASSOVIA SPORT, s. r. o.), 
• žiadosť č. 117 (mesto Žilina), 
• žiadosť č. 118 (mesto Humenné), 
• žiadosť č. 137 (obec Zuberec), 



 10 

• žiadosť č. 161 (Canis Club Liptov), 
• žiadosť č. 165 (Jazdecký klub RS Team), 
• žiadosť č. 168 (CopyLeaders Prievidza),  
• žiadosť č. 169 (obec Cífer), 
• žiadosť č. 173 (lyžiarsky klub SKI Jezersko); 

 
Podmienku preukázania spolufinancovania relevantnými dokumentmi podľa článku 10.2 písm. f) výzvy 
č. 2021/004, ktorú je žiadateľ povinný splniť do termínu podania žiadosti, po predložení žiadosti nespĺňali 
nasledovné subjekty (v prípade samospráv boli predložené aj uznesenia zastupiteľstiev zo začiatku roku 2021 a 
niektoré výslovne uvádzajú, že ide o podporu projektu v rámci predchádzajúcej výzvy č. 2020/001):  

• žiadosť č. 4 (obec Rovinka), 
• žiadosť č. 11 (obec Sebechleby), 
• žiadosť č. 23 (obec Kúty), 
• žiadosť č. 39 (mesto Svätý Jur), 
• žiadosť č. 48 (mesto Trebišov), 
• žiadosť č. 49 (obec Lehota), 
• žiadosť č. 52 (mesto Bánovce nad Bebravou), 
• žiadosť č. 61 (obec Jakubany), 
• žiadosť č. 69 (obec Dlhé nad Cirochou), 
• žiadosť č. 78 (mesto Galanta), 
• žiadosť č. 91 (mestská časť Bratislava – Nové mesto), 
• žiadosť č. 107 (obec Pusté Čemerné), 
• žiadosť č. 125 (obec Oravská Lesná), 
• žiadosť č. 133 (Obec Ľubotice), 
• žiadosť č. 137 (obec Zuberec), 
• žiadosť č. 141 (Technické služby Žiar nad Hronom, s. r. o.), 
• žiadosť č. 152 (mesto Stupava), 
• žiadosť č. 158 (obec Kalná nad Hronom), 
• žiadosť č. 159 (obec Kendice), 
• žiadosť č. 172 (mesto Prešov); 

 
Podmienku preukázania začatia realizovania verejného obstarávania, ak sa vyžaduje alebo obchodnej 
verejnej súťaže podľa bodu 10.2 písm. b) a c) výzvy č. 2021/004 po predložení žiadosti nespĺňali nasledovné 
subjekty: 

• žiadosť č. 43 (UNIPLÁŽ), 
• žiadosť č. 109 (mesto Tvrdošín), 
• žiadosť č. 134 (obec Šarišské Bohdanovce), 
• žiadosť č. 151 (Gejdoš, s.r.o.), 
• žiadosť č. 153 (obec Drienov), 
• žiadosť č. 164 (Čermáňsky futbalový klub Nitra), 
• žiadosť č. 165 (Jazdecký klub RS Team), 
• žiadosť č. 173 (lyžiarsky klub SKI Jezersko), 
• žiadosť č. 177 (ŠK Slovan Bratislava futbal, a. s.); 

 
Podmienku preukázania právoplatného stavebného povolenia podľa bodu 10.2 písm. j) výzvy č. 2021/004 
po predložení žiadosti nespĺňali nasledovné subjekty: 

• žiadosť č. 18 (súkromná stredná športová škola ELBA, Smetanova 2, Prešov), 
• žiadosť č. 25 (obec Hlinné), 
• žiadosť č. 30 (mesto Levice), 
• žiadosť č. 52 (mesto Bánovce nad Bebravou), 
• žiadosť č. 63 (mesto Michalovce), 
• žiadosť č. 92 (obec Zliechov), 
• žiadosť č. 110 (obec Šoporňa), 
• žiadosť č. 144 (obec Trnovec nad Váhom), 
• žiadosť č. 168 (CopyLeaders Prievidza), 
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• žiadosť č. 173 (lyžiarsky klub SKI Jezersko); 
 
Podmienku minimálnej hodnoty oprávnených výdavkov projektu vo výške 100 000,- EUR podľa bodu 8 
ods. 3 výzvy č. 2021/004. Žiadatelia predložili žiadosť po ukončenom verejnom obstaraní v celkovej hodnote 
nižšej ako ustanovuje výzva č. 2021/004, čím nebola splnená podmienka. Pod ustanovenú hranicu môže klesnúť 
projekt až po schválení žiadosti SR FNPŠ na základe výsledkov ukončeného verejného obstarávania. Predmetnú 
podmienku nesplnili nasledovné žiadosti:  

• žiadosť č. 81 (obec Lokca); 
 
Povinnosť uhradiť administratívny poplatok podľa bodu 5 ods. 2 písm. f) výzvy č. 2021/004 po predložení 
žiadosti nespĺňali nasledovné subjekty: 

žiadosť č. 140 (Jednotka - tenisová škola) nedoplatok vo výške 0,05 EUR  

žiadosť č. 67 (obec Bešeňová) nedoplatok vo výške 71,26 EUR 

 
V prípade vyššie uvedených žiadostí bude kancelária Fondu na podporu športu postupovať podľa bodu 15.1.1 
ods. 2 výzvy č. 2021/004 a vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti. Ak žiadatelia v rámci dožiadania kancelárie 
Fondu na podporu športu doložia potrebné dokumenty, budú žiadosti postúpené odbornej komisii na hodnotenie. 
Ak  žiadateľ nedoplnil žiadosť alebo neodstránil nedostatky v stanovenej lehote kancelária Fondu na podporu športu 
vyradí žiadosť z posudzovania a túto skutočnosť oznámi žiadateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však 
do siedmich dní odo dňa ukončenia formálnej kontroly podľa bodu 15.1.1 ods. 4 výzvy č. 2021/004.  
 
Kancelária Fondu na podporu športu ku každej predloženej žiadosti vypracovala kontrolný zoznam na overenie 
splnenia všetkých podmienok stanovených výzvou č. 2021/004. Na odbornú komisiu „Športová infraštruktúra“, 
ktorá bude hodnotiť žiadosti, budú žiadosti postúpené kanceláriou Fondu na podporu športu až po jasnom 
zadefinovaní výsledku formálnej kontroly. Kancelária Fondu na podporu športu rovnako pripravuje návrh zmluvy 
o príspevku na projekt podpory športu v súlade s § 19 zákona o fonde, ktorú bude Fond na podporu športu 
uzatvárať s úspešnými žiadateľmi v rámci výzvy č. 2021/004. Návrh zmluvy o príspevku na projekt podpory športu 
bude predložený na schválenie SR FNPŠ na jeho zasadnutí. 
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb, ktorý sa vyjadril k stavu formálnej kontroly vykonanej kanceláriou 
Fondu na podporu športu a uviedol, že je za dodržiavanie jasne nastavených pravidiel nastavených v rámci výzvy 
č. 2021/004. 
 
K uvedenému sa rovnako vyjadrili aj členovia SR FNPŠ pp. Gábor Asványi a Branislav Tréger, ktorí rovnako 
podporili tézu dodržiavania jasne nastavených pravidiel pre žiadateľov v rámci výzvy č. 2021/004. 
 
O slovo požiadal tiež člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška a uviedol, že v prípade uznesení predložených 
samosprávami na preukázanie spolufinancovania predložených projektov, ktoré odkazovali na predchádzajúcu 
infraštruktúrnu výzvu, to vníma skôr ako formálnu chybu. V zmysle uvedeného je toho názoru, že nejde o dôvod 
na vyradenie žiadosti z posudzovania.  
 
Generálna riaditeľka kancelárie p. Renata Munková doplnila, že v rámci formálnej kontroly došlo k početným 
zisteniam, kedy žiadatelia predložili uznesenia zastupiteľstva, v ktorom deklarovali spolufinancovanie 
predloženého projektu, s rôznymi nezrovnalosťami ako napríklad uznesenie s uvedením spolufinancovania 
projektu v rámci predchádzajúcej infraštruktúrnej výzvy, uznesenie z predošlého kalendárneho roku 2021 prípadne 
ešte z roku 2020, bez zadefinovania výšky spolufinancovania projektu a ďalšie, ktoré boli predložené SR FNPŠ 
v rámci podkladov k zasadnutiu  
 
Na uvedené reagoval opäť člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger a uviedol, že každý žiadateľ musí spĺňať podmienky 
nastavené výzvou bez akýchkoľvek výnimiek, a to aj v prípade preukazovania spolufinancovania predkladaného 
projektu. 
 
O slovo požiadal opäť člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb a predložil návrh zozbierať dáta v prípade najčastejšie 
opakujúcich sa pochybení žiadateľov v rámci predložených žiadostí a zverejniť ich na webovom sídle Fondu 
na podporu športu.  
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Na uvedené nadviazal člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a navrhol po zozbieraní dát spolupracovať so Združením 
miest a obcí Slovenska, ktorý má prepracovaný newsletter na informovanie svojich členov a odkomunikovať tieto 
najčastejšie opakujúce sa pochybenia so žiadateľmi aj prostredníctvom tejto platformy. 
 
O slovo požiadal aj nový člen SR FNPŠ p. Lukáš Pitek, ktorý sa vyjadril k žiadosti č. 164 (Čermáňsky futbalový 
klub Nitra) a navrhol, či by nebolo vhodné aj v tejto veci počkať do vyjadrenia Úradu pre verejné obstarávanie 
a Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, nakoľko ide o obdobný prípad ako žiadosť č. 32 (Trnavský 
samosprávny kraj) v rámci výzvy č. 2020/001. Na uvedené krátko reagovali členovia SR FNPŠ p. Branislav Tréger, 
ktorý opäť poznamenal, že každý žiadateľ musí splniť všetky podmienky stanovené vo výzve bez výnimky, ako aj 
člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi, ktorý uviedol, že podľa jeho názoru by sa malo rozhodovať k dnešnému dňu, a 
teda v prípade žiadosti č. 32 predloženej v rámci výzvy č. 2020/001 už spoločné stanovisko SR FNPŠ zaujala 
a v predmetnom prípade súhlasí s návrhom predloženým kanceláriou Fondu na podporu športu. 
 
Ďalej o slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška, ktorý požiadal o informáciu k spomínaným nedostatkom 
žiadostí v prípade predloženia potvrdenia príslušného inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace, že neporušil 
zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, ak boli doručené po termíne na predkladanie 
žiadostí v rámci výzvy č. 2021/004. V rámci výzvy č. 2021/002 (Amatérske športové organizácie) boli akceptované 
aj výpisy, ktoré síce boli vystavené s dátumom po stanovenom termíne, ale žiadosť na ich vydanie bola podaná 
pred termínom žiadosti, a to sa v minulosti akceptovalo, preto je na mieste preveriť či aj v týchto predložených 
žiadostiach v rámci výzvy č. 2021/004 nepôjde o obdobné prípady. Na  uvedené reagovala generálna riaditeľka 
kancelárie p. Renata Munková, že v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) je výlučne uvedené iba predloženie 
potvrdenia nie staršieho ako tri mesiace bez akýchkoľvek doplnení. Ak sa však zhodnú členovia SR FNPŠ, že by 
mala kancelária Fondu na podporu športu akceptovať aj žiadosti na doručenie potvrdenia z inšpektorátu práce 
s dátumom podania pred termínom na podávanie žiadostí, bude to kancelária Fondu na podporu športu akceptovať 
a opätovne preverí dotknuté žiadosti. Na uvedené zareagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a navrhol, že 
vzhľadom na vyhlásený núdzový stav, ktorý plynul v čase predkladania žiadostí v rámci výzvy č. 2021/004, je 
názoru postupovať v uvedenom prípade identicky ako v rámci osobitnej výzvy č. 2021/002. 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan následne uzavrel prvú časť bodu programu a následne plynule prešiel do jej 
druhej časti, v ktorej odovzdal slovo členovi SR FNPŠ a zároveň predsedovi odbornej komisie „Športová 
infraštruktúra“ p. Gáborovi Asványimu, aby informoval prítomných o stave pripravenosti odbornej komisie „Športová 
infraštruktúra“. Podľa jeho slov sa odborná komisia stretla približne pred dvomi týždňami, kde bol prítomný aj 
predseda SR FNPŠ ako aj generálna riaditeľka kancelárie Fondu na podporu športu. Na zasadnutí odbornej 
komisie „Športová infraštruktúra“ bolo deklarované, že sa začína proces hodnotenia v rámci výzvy č. 2021/004 a 
zadefinovali si jednotlivé podmienky procesu hodnotenia. Z celkového počtu 13 členov bude aktuálne hodnotiť 12 
členov, nakoľko členka odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Tatiana Drobná sa z dôvodu pracovnej 
vyťaženosti nebude môcť zapojiť do hodnotenia žiadostí predložených v rámci výzvy č. 2021/004 a rovnako 
zostáva otvorené aj jej ďalšie pôsobenie v komisii. Ďalej uviedol, že v zmysle posledného zasadnutia boli prítomní 
členovia odbornej komisie informovaní o schválenom ohodnotení za hodnotenie jednotlivých žiadostí. Zároveň 
členovia odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ vyplnili čestné prehlásenia týkajúce sa prípadného konfliktu 
záujmov v rámci odborného hodnotenia predložených žiadostí. Na základe uvedených skutočností skonštatoval, 
že odborná komisia „Športová infraštruktúra“ je pripravená začať hodnotiť postúpené žiadosti, ktoré prešli 
formálnou kontrolou podľa bodu 15.1.1 výzvy č. 2021/004. Odborná komisia aj na základe toho, že už hodnotenie 
žiadostí v rámci predchádzajúcej infraštruktúrnej výzvy absolvovala, vie čo ju čaká, preto sa bude snažiť, čo najskôr 
vyhodnotiť všetky predložené žiadosti a predložiť záverečnú správu z hodnotenia spolu so schválenými žiadosťami 
na rozhodnutie SR FNPŠ v súlade s § 15 ods. 3 zákona o fonde. 
 
Slovo si vzal predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a krátko vyjadril k prvému uskutočnenému stretnutiu odbornej 
komisie „Športová infraštruktúra“ a stavu pripravenosti jednotlivých jej členov. Na uvedené stretnutie reagovala aj 
generálna riaditeľka kancelária Fondu na podporu športu p. Renata Munková ako aj predseda odbornej komisie 
„Športová infraštruktúra“ p. Gábor Asványi, ktorí vysvetlili členom predovšetkým zmluvné technikálie týkajúce sa 
členov odbornej komisie ako aj k termínu na predloženie žiadostí na rozhodnutie SR FNPŠ podľa § 15 zákona 
o fonde, pričom sa spoločne zhodli na predpokladanom termíne, a to prelome marca - apríla 2022.  
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Na záver predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan ešte pripomenul členom SR FNPŠ, že im boli sprístupnené všetky 
podané žiadosti v rámci výzvy č. 2021/004 k nahliadnutiu prostredníctvom registračného systému fnps.egrant.sk. 
 
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. 5/2/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od generálnej riaditeľky kancelárie 
FNPŠ o priebehu a výsledkoch vykonanej administratívnej kontroly podľa bodu 15.1.1 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 berie na vedomie informáciu od predsedu odbornej komisie 
„Športová infraštruktúra“ o pláne práce odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ podľa bodu 15.1.2 
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
6. PROGRAM MIMORIADNEJ PODPORY PRE PREVÁDZKOVATEĽOV ŠPORTOVO-INFRAŠTRUKTÚRNYCH 
PREVÁDZOK VZHĽADOM NA NÁVRH SCHÉMY ZASLANÝ FONDOM NA PRIPOMIENKOVANIE 
PROTIMONOPOLNÉMU ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY (PMÚ SR) – VERZIA 2.0 PO ZAPRACOVANÍ 
PRIPOMIENOK K 1. VERZII A PRACOVNÉ ZNENIE NÁVRHU VÝZVY 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan, pričom prítomných členov SR FNPŠ informoval 
o doručení návrhu schémy minimálnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru 
v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19, DM xx/2022 (ďalej len „schéma de minimis") Protimonopolnému 
úradu SR (ďalej len „PMÚ SR“) na pripomienkovanie ešte v januári 2022, pričom uznesením SR FNPŠ č. 2/1/2022 
bol poverený spolu s podpredsedom SR FNPŠ v spolupráci s kanceláriou Fondu n  podporu športu finalizáciou 
celého procesu vrátane zverejnenia finálnej verzie v Obchodnom vestníku. PMÚ SR predložil viacero pripomienok 
k návrhu schémy de minimis. Verzia so zapracovanými pripomienkami PMÚ SR bola opäť odoslaná naspäť PMÚ 
SR a momentálne Fond na podporu športu čaká na vyjadrenie k predloženému upravenému návrhu predmetnej 
schémy. Ďalej pripomenul, že členom SR FNPŠ bol k nahliadnutiu predložený aj pracovný návrh výzvy 
na oboznámenie, ktorá vychádzajúca z navrhovanej schémy. Po doručení pripomienok PMÚ SR k schéme 
de minimis sa v zmysle jej znenia sfinalizuje aj návrh znenia výzvy, ktorý by bol predložený na schválenie SR FNPŠ 
buď na zasadnutí alebo operatívne prostredníctvom elektronického hlasovania „per rollam“. 
 
Následne odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi sekcie športu MŠVVŠ SR a členovi DR FNPŠ p. Petrovi 
Dedíkovi, ktorý potvrdil slová predsedu SR FNPŠ o stave výzvy a schémy de minimis a doplnil, že najbližšie dni 
bude MŠVVŠ SR v spolupráci s Fondom na podporu športu urgovať doručenie pripomienok zo strany PMÚ SR, 
aby mohli celý proces posunúť ďalej. 



 14 

 
O slovo požiadala generálna riaditeľka kancelárie Fondu na podporu športu p. Renata Munková a vzhľadom 
na doručenie správy o štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok požiadala o poskytnutie informácie, či SR 
FNPŠ uvažuje o vyhlásení výzvy na podporu profesionálneho športu aj v tomto roku. Na uvedené krátko 
zareagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a uviedol, že mal viacero dopytov na túto tému od členov 
odbornej komisie „Profesionálny šport“, najmä od p. Daniela Jendrichovského, či bude kompenzovaný posledný 
štvrťrok roka 2021. Ďalej uviedol, že schéma pomoci pre podporu profesionálnych klubov bola rozhodnutím SR 
FNPŠ predĺžená, avšak momentálne Fond na podporu športu neočakáva poskytnutie dodatočných finančných 
prostriedkov na uvedený účel a vzhľadom na proces uvoľňovania protipandemických opatrení to ani 
nepredpokladá. K uvedenému sa vyjadril aj generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR a člen DR FNPŠ p. Peter 
Dedík, ktorý rovnako vnímal intenzívny apel zo strany profesionálnych klubov ešte v decembri 2021, avšak 
aktuálne je vysokou prioritou podpora prevádzkovateľov podnikov športovej infraštruktúry, ktorým ešte podpora 
napriek náročnému obdobiu poskytnutá v dostatočnej miere nebola. Rovnako avizoval členom SR FNPŠ doručenie 
návrhu dodatku na predĺženie použitia účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých Fondu na podporu 
športu, a to z 31.03.2022 až do 31.12.2022.  
 
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. 6/2/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od predsedu správnej rady a 
generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ o aktuálnom stave programu mimoriadnej podpory 
pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych prevádzok, kedy po zapracovaní pripomienok k návrhu 
schémy minimálnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti 
s vypuknutím ochorenia COVID-19 bol upravený a doplnený návrh schémy odoslaný na odsúhlasenie 
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky (PMÚ SR). 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu  prerokovala a berie na vedomie aktuálny návrh výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú 
infraštruktúru č. 2022/001 a jej finálne znenie bude po odsúhlasení návrhu schémy Protimonopolným 
úradom Slovenskej republiky (PMÚ SR) predložené na schválenie správnej rade Fondu na podporu športu. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
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7. ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA NÁRODNÉHO VÝZNAMU A) INFORMÁCIE OD PREDSEDU SPRÁVNEJ 
RADY A PREDSEDU ODBORNEJ KOMISIE „ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA“ O PRIEBEHU STRETNUTIA 
SO ZÁSTUPCAMI MINEDU, SOŠV A SPLNOMOCNENCA VLÁDY PRE MLÁDEŽ A ŠPORT ZO DŇA 23.02.2022 
AJ VZHĽADOM NA ZNENIE SCHVÁLENÉHO VLÁDNEHO NÁVRHU NA ZMENU ZÁKONA Č. 310/2019 Z. Z. 
O FONDE NA PODPORU ŠPORTU A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ 
NESKORŠÍCH PREDPISOV DŇA 23.02.2022 S PRIPOMIENKAMI A NAJMÄ NÁVRHU ÚPRAVY § 15B 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol bod programu a členov SR FNPŠ informoval, že v rámci materiálov 
predložených k zasadnutiu prostredníctvom zdieľaného priečinku OneDrive majú k dispozícii aj výstup 
z Workshopu v Trnave, ktorý obsahuje štandardizované informácie od národných športových zväzov k stavu 
športovej infraštruktúre národného významu. Dňa 23.02.2022 bolo štátnym tajomníkom pre šport MŠVVŠ SR 
p. Ivanom Husárom zvolané pracovné stretnutie, na ktorom sa konštruktívne prediskutovali uvedené materiály. 
Členom SR FNPŠ uviedol, že dôležité v tejto veci bolo rokovanie vlády SR, ktoré sa uskutočnilo v rovnaký deň, ale 
v doobedňajších hodinách. Na rokovaní vlády SR bol prerokovaný a s pripomienkami schválený vládny návrh 
na zmenu a doplnenie zákona o fonde, ktorý oproti návrhu predloženému v medzirezortnom pripomienkovom 
konaní obsahoval aj novo navrhovaný § 15b týkajúci sa práve športovej infraštruktúry národného významu, ale to 
bude témou nasledujúceho bodu programu zasadnutia. Ako kľúčovú vec vníma, že napriek schváleniu uznesenia 
vlády č. 625 zo dňa 18.12.2019, ktorým vláda SR poskytla finančné prostriedky na podporu športovej infraštruktúry 
národného významu, existuje stále minimálny počet projektov výstavby úplne novej športovej infraštruktúry 
národného významu disponujúcich všetkými nevyhnutne potrebnými písomnosťami na ich realizáciu, a to najmä 
stavebným povolením s vyznačenou doložkou právoplatnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vrátane prípadného garantovaného 
rozpočtového krytia časti s projektom spojených nákladov v podobe prijatého uznesenia príslušným orgánom 
subjektu územnej samosprávy. Posledná časť účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 7 mil. EUR bola 
pripísaná na bankový účet Fondu na podporu športu dňa 22.02.2022 a Fond na podporu športu tak má k dispozícii 
na účel podpory športovej infraštruktúry národného významu celkovo 34,7 mil. EUR s tým, že 2 mil. EUR musia 
byť použité do konca roka 2022 a zároveň 25,7 mil. EUR musí byť použitých do 31.12.2023. Vzhľadom na uvedené 
skutočnosti, ak nedôjde k zmene legislatívy, predmetná suma sa použije skôr na rekonštrukciu, modernizáciu alebo 
technické zhodnotenie už existujúcej ako na výstavbu novej športovej infraštruktúry národného významu. 
 
Následne odovzdal slovo členovi SR FNPŠ a predsedovi odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gáborovi 
Asványimu, ktorý sa vyjadril k predloženej tabuľke športovej infraštruktúry národného významu, ktorú vypracovala 
pracovná skupina zriadená na tento účel v spolupráci s MŠVVŠ SR. Tabuľka obsahuje aj stav pripravenosti 
jednotlivých objektov a do tabuľky bola doplnená aj analytická časť týkajúca sa potenciálneho čerpania finančných 
prostriedkov. Pracovná skupina sa zhoda na tom, že projekty, ktoré budú vo vysokom štádiu pripravenosti a budú 
z pohľadu prioritizácie štátom odobrené, by mohli byť podporené, čím by sa mohli začať rokovania aj na úrovni SR 
FNPŠ, aby mohla čo najskôr podporiť niektoré projekty zo zoznamu. Na uvedené však má vplyv aj predložený 
vládny návrh na zmenu a doplnenie zákona o fonde, pretože ak bude schválený, SR FNPŠ nadobudne jasný 
mandát na to, akým spôsobom prideliť finančné prostriedky bez vyhlásenia výzvy jednotlivým projektom. 
Na základe uvedeného apeloval na členov SR FNPŠ pripraviť si stratégiu alebo vypracovať nejaký akčný plán 
na úrovni Fondu na podporu športu, a ak by to bolo možné, odsúhlasiť si, ktoré projekty na základe predložených 
dát o stave pripravenosti by bolo možné podporiť. 
 
Následne predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi sekcie športu MŠVVŠ SR 
a členovi DR FNPŠ p. Petrovi Dedíkovi, ktorý iba doplnil, že je na mieste otázka či počkať s rozhodovaním SR 
FNPŠ do momentu absolútnej pripravenosti jednotlivých projektov alebo proklamovať nejakú zhodu jednotlivých 
subjektov na tom, že tieto subjekty budú v budúcnosti financované za predpokladu, že budú pripravené bez ohľadu 
na výšku sumy. Uvedené odôvodnil tým, že subjekty budú vnímať možnosť a podporu spolupráce zo strany štátu 
na výstavbe konkrétnej športovej infraštruktúry národného významu, ak bude vypracovaný finálny materiál, ktorý 
bude obsahovať zoznam športovej infraštruktúry národného významu.  
 
Na to nadviazal člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi, že ak sa na úrovni Fondu na podporu športu, MŠVVŠ SR, SOŠV 
a Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport zhodne na predloženej databáze konkrétnych projektov športovej 
infraštruktúry národného významu, bolo by vhodné odsúhlasiť si užší zoznam projektov, ktoré ak naplnia všetky 
predpoklady, boli by bez zbytočného odkladu podporené. 
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Slovo si vzal opäť predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a informoval členov SR FNPŠ, že na stretnutí so štátnym 
tajomníkom pre šport MŠVVŠ SR dňa 23.02.2022 otvoril aj tému Košickej futbalovej arény (ďalej len „KFA“) 
a podpory jej dobudovania rozhodnutím prijatým vládou SR a odsúhlaseným SR FNPŠ ešte koncom minulého roka 
2021, kedy avizované dôvody na rýchlu podporu jej dostavby z dôvodu garancie cien zhotoviteľa sa ukázali ako 
nepravdivé a na stretnutí deklaroval, že v súčasnosti by takéto rozhodnutie nepodporil. Druhou vecou, ktorú 
odkomunikoval, bolo postavenie SR FNPŠ v procese prerozdeľovania finančných prostriedkov v rámci športovej 
infraštruktúry národného významu vzhľadom na predložený návrh na zmenu a doplnenie návrhu zákona o fonde, 
keďže podľa jeho názoru rozhodnutie prijímajú členovia SR FNPŠ, ktorí nesú zodpovednosť za toto rozhodnutie. 
 
O slovo požiadal generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR a člen DR FNPŠ p. Peter Dedík a uviedol, že MŠVVŠ 
SR má naplánované stretnutie so zástupcami Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo 
financií“) k čerpaniu finančných prostriedkov určených na podporu športovej infraštruktúry národného významu. 
Pevne verí, že do konca marca 2022 budú mať zo strany ministerstva financií relevantné stanovisko k možnosti 
posunutia termínu ich čerpania. Zároveň sa vyjadril aj k spomínanému stavu dobudovania KFA v zmysle uznesenia 
vlády SR z decembra 2021 a uviedol, že rovnako nie je ani MŠVVŠ SR stotožnené s aktuálnym stavom a 
výsledkom, avšak stav KFA je aký je, a MŠVVŠ SR bude postupovať v zmysle prijatého uznesenia. K zoznamu 
športovej infraštruktúry národného významu uviedol, že ide o materiál vypracovaný pracovnou skupinou na pôde 
Fondu na podporu športu a MŠVVŠ SR plne rešpektuje, že o uvedenom bude rozhodovať SR FNPŠ, ale je toho 
názoru, aby sa k tejto veci vypracoval podrobnejší materiál a predložil sa na rozhodnutie SR FNPŠ. 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan stručne informoval prítomných členov SR FNPŠ o stave plavárne Pasienky 
ako aj o stave Zimného štadióna Ondreja Nepelu. V prípade plavárne Pasienky sa po viac ako roku podarilo 
schváliť na zastupiteľstve mesta zámennú zmluvu s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo vnútra“), že pozemky pod plavárňou by mali prejsť do vlastníctva mesta Bratislava. Ďalej požiadal 
kanceláriu Fondu na podporu športu vzhľadom na potrebu čerpania účelovo určených finančných prostriedkov 
vo výške 2 mil. EUR do konca roka 2022 o poskytnutie informácie o počte projektov v rámci výzvy č. 2021/004, 
ktoré majú rovnako status športovej infraštruktúry národného významu v zmysle predloženého zoznamu.  
 
Krátko sa k uvedenej téme vyjadril aj podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky a deklaroval rovnaký postoj 
vo veci postavenia SR FNPŠ pri rozhodovaní o športovej infraštruktúre národného významu v zmysle 
predkladaného návrhu novely zákona o fonde ako na poslednom zasadnutí. Následne uviedol, že by bol rád, ak 
by do budúcna v prípade ďalších rokovaní týkajúcich sa návrhu novelizácie mal Fond na podporu športu svoje 
zastúpenie minimálne na úrovni predsedu SR FNPŠ. 
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb a k pripravenosti športovej infraštruktúry národného významu 
uviedol, že pripravená stavať je na 100% Žilinská univerzita v Žiline.  
 
Na uvedené reagoval aj člen SR FNPŠ p. Michal Varmus, ktorý sa vyjadril k aktuálnemu stavu a pripravenosti 
výstavby športovej infraštruktúry v Žiline, kde mesto Žilina hľadá vhodné pozemky na výstavbu. 
 
Členovia SR FNPŠ sa zhodli na tom, že je potrebné vypracovať akčný plán k téme športovej infraštruktúry 
národného významu, aby sa táto téma posúvala výraznejšie ďalej.  
 
Na uvedené predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol, že vníma za ideálne prostredníctvom pracovnej skupiny 
dopracovať zoznam športovej infraštruktúry národného významu o ďalšie body. Navrhol procesovať a vyhodnotiť 
najskôr výzvu č. 2021/004 a až následne by sa Fond na podporu športu plne venoval téme športovej infraštruktúry 
národného významu, pričom za uvedený čas by si zozbierali všetky ďalšie potrebné informácie k tejto téme. Krátko 
reagoval člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a uviedol, že momentálne sú tam projekty, ktoré je možné realizovať 
a bol by rád keby Fond na podporu športu bol v tejto veci aktívnejší, keďže je členom SR FNPŠ už viac ako rok 
a od začiatku jeho pôsobenia vníma, že ide o významnú tému, v ktorej nastal posun, ale vždy je to v rovine 
všeobecného bez viditeľného cieľa a konkrétnych krokov. 
 
Na záver diskusie predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan požiadal generálneho riaditeľa sekcie športu MŠVVŠ SR 
p. Petra Dedíka, aby v zmysle uvedeného požiadal člena pracovnej skupiny p. Petra Gacíka zástupcu MŠVVŠ SR 
o doplnenie potrebných údajov do materiálu športovej infraštruktúry národného významu najlepšie do 06.03.2022. 
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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. 7/2/2022 
 

1. Správna rada Fondu na podporu športu konštatuje, že v zmysle uznesenie vlády č. 625 zo dňa 18. 12. 
2019 mal Fond na podporu športu obdržať v rokoch 2020 až 2022 finančné prostriedky vo výške 60 miliónov 
EUR účelovo určené na športovú infraštruktúru národného významu, pričom prvá časť finančných 
prostriedkov vo výške 2 milióny EUR určené pre rok 2020 boli Fondu na podporu športu poukázané na účet 
namiesto do 31.01.2020 až dňa 08.12.2020, druhá časť vo výške 46,5 mil. EUR pridelených na rok 2021 bola 
bez diskusie s Fondom na podporu športu skrátená o 20,8 milióna EUR a 25,7 milióna EUR bolo na účet 
Fondu na podporu športu pripísaných namiesto do 31.01.2021 až dňa 21.04.2021, pričom zostávajúca suma 
vo výške 7 miliónov EUR bola pripísaná na účet Fondu na podporu športu namiesto do 31.01.2022 dňa 
22.02.2022.  
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu konštatuje, že hoci realizovať a financovať je možné iba 
skutočne pripravené projekty, v súčasnosti, a to viac ako 2 roky po schválení uznesenia vlády č. 625 zo dňa 
18.12.2019, existuje stále minimálny počet projektov výstavby novej športovej infraštruktúry národného 
významu disponujúcich všetkými nevyhnutne potrebnými písomnosťami na ich realizáciu, a to najmä 
stavebným povolením s vyznačenou doložkou právoplatnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vrátane prípadného 
garantovaného rozpočtového krytia časti s projektom spojených nákladov v podobe prijatého uznesenia 
príslušným orgánom subjektu územnej samosprávy (zastupiteľstva/zastupiteľstiev), čo však 
predovšetkým značí predpoklad skôr realizácie rekonštrukcie, modernizácie a technického zhodnotenia už 
existujúcej športovej infraštruktúry, aby bolo možné použiť účelovo určené finančné prostriedky vo výške 
2 milióny EUR do 31.12.2022 a 25,7 milióna EUR do 31.12.2023. 
 
3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie od predsedu správnej rady a 
predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ o priebehu stretnutia k téme športová infraštruktúra 
národného významu so zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
Slovenského olympijského a športového výboru a Splnomocnenca vlády pre mládež a šport zo dňa 
23.02.2022.  
 
4. Správna rada Fondu na podporu športu poveruje kanceláriu Fondu na podporu športu písomne listom 
adresovaným Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky overiť dátumy 
najneskoršieho možného použitia finančných zdrojov v zmysle uznesenia vlády č. 625 zo dňa 18.12.2019 
aj vzhľadom na § 33a zákona č. 67/2020 Z. z. do 31.12.2022, ktorý ustanovuje, že kapitálové výdavky 
rozpočtované na rozpočtový rok 2018, ktoré neboli použité do konca roka 2020 v súlade s osobitným 
predpisom, možno použiť do 31.12.2022 a kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2019, ktoré 
neboli použité do konca roka 2021 v súlade s osobitným predpisom, možno použiť do 31.12.2022 vrátane 
prípadnej možnosti posunu ich použitia na neskôr. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
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8. UZNESENÍM VLÁDY SR Č. 111/2022 ZO DŇA 23.2.2022 SCHVÁLENÝ VLÁDNY NÁVRH NA ZMENU A 
DOPLNENIE ZÁKONA Č. 310/2019 Z. Z. O FONDE NA PODPORU ŠPORTU A O ZMENE A DOPLNENÍ 
NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV S PRIPOMIENKAMI 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a na úvod pripomenul, že uznesenie SR FNPŠ 
č. 5/11/2021, ktorým bol poverený predseda SR FNPŠ, podpredseda SR FNPŠ a generálna riaditeľka kancelárie 
Fondu na podporu športu na ďalšiu komunikáciu v rámci rozporového konania s MŠVVŠ SR, je stále v platnosti. 
Ďalej uviedol, že rešpektuje stav, že Fond na podporu športu nebol povinne pripomienkujúci subjekt, ako aj, že 
Fond na podporu športu nedostal pozvánku na formálne medzirezortné pripomienkové konanie. Rovnako nebol 
prizvaný zástupca Fondu na podporu športu ani na Legislatívnej rade vlády SR ani na vláde SR, kde bol prijatý 
vládny návrh na zmenu a doplnenie zákona o fonde s pripomienkami, a preto nevie o aké pripomienky obsahovo 
ide. V zmysle schválených materiálov k vládnemu návrhu na zmenu a doplnenie zákona o fonde ako kľúčové 
vníma doplnenie nového paragrafového znenia § 15b, ktorý nebol predložený v rámci prvotného návrhu na zmenu 
a doplnenie zákona o fonde. Ide o nasledovné znenie:  
 

§ 15b 
Poskytnutie príspevku na projekt podpory výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného 

významu 
 

(1) Príspevok na projekt podpory výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu 
poskytuje fond bez výzvy. 

(2) Fond poskytne príspevok na projekt podľa odseku 1 v sume najviac 1 000 000 eur, ak za prijatie príslušného 
uznesenia správnej rady hlasovalo najmenej osem členov správnej rady. 

(3) Fond poskytne príspevok na projekt podľa odseku 1 v sume viac ako 1 000 000 eur a najviac v sume 5 000 000 eur, 
ak za prijatie príslušného uznesenia správnej rady hlasovalo najmenej osem členov správnej rady. Fond pred 
hlasovaním o poskytnutí príspevku požiada ministerstvo financií o hodnotenie štúdie uskutočniteľnosti6a) z pohľadu 
hodnoty za peniaze. Ak ministerstvo financií neposkytne hodnotenie do 30 dní od podania žiadosti fondu, môže 
správna rada hlasovať o poskytnutí príspevku bez hodnotenia ministerstva financií. 

(4) Fond poskytne príspevok na projekt podľa odseku 1 v sume viac ako 5 000 000 eur, ak je dodržaný postup podľa 
odseku 3 a poskytnutie príspevku na projekt na návrh fondu schváli vláda.  

(5) Ustanovenia § 15 ods. 2, 6 až 9 a § 16 sa na subjekt, ktorému fond poskytne príspevok na projekt podľa odseku 1 
alebo odseku 2, vzťahujú rovnako ako na žiadateľa.  

(6) Fond zabezpečí v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci4) poskytnutie príspevku na projekt do 
a) 60 dní odo dňa schválenia správnou radou, ak ide o projekt podľa odseku 2, 
b) 60 dní odo dňa poskytnutia súhlasu ministerstva financií alebo odo dňa uplynutia lehoty podľa odseku 3 

písm. b), ak ide o projekt podľa odseku 3, 
c) 60 dní odo dňa schválenia projektu vládou, ak ide o projekt podľa odseku 4. 

 
K uvedenému návrhu na zmenu a doplnenie zákona o fonde sa vyjadril aj generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ 
SR a člen DR FNPŠ p. Peter Dedík a vysvetlil, že schválená pripomienka sa týkala odborných komisií a ich 
zriaďovania. Pôvodne bolo navrhované ich fakultatívne zriadenie podľa potreby s prihliadnutím na vyhlásenú výzvu 
Fondom na podporu športu, čo prijatá pripomienka zmenila na obligatórnu povinnosť a takto upravený návrh bude 
predložený do Národnej rady Slovenskej republiky. Rovnako sa vyjadril aj k novo navrhovanému zneniu § 15b 
zákona o fonde. Spoločným zámerom bolo pri projektoch športovej infraštruktúry národného významu rozhodovať 
bez výzvy, keďže by bolo veľmi náročné pripraviť kritéria a realizovať ich prostredníctvom výzvy, čo vláda SR 
akceptovala.  
 
V tejto veci o slovo požiadal aj podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky a uviedol iba faktickú poznámku, že 
nevie, v čom je problém byť účastný procesu medzirezortného pripomienkového konania a byť ako aktívny prvok, 
nakoľko má pocit, že sa uskutočňujú rozhodnutia formou o nás bez nás.   
 
Krátko reagoval generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR a člen DR FNPŠ p. Peter Dedík a poznamenal, že 
pripomienky, ktoré boli vznesené v rámci medzirezortného pripomienkového konania predložené Fondom 
na podporu športu boli z 90% zapracované do návrhu na zmenu a doplnenie zákona o fonde. K samotnému 
priebehu procesu uskutočneného pred medzirezortným pripomienkovým konaním sa zdržal vyjadrenia. 
 
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ predseda SR FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
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Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 8/2/2022 
 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie uznesenie vlády SR č. 111/2022 zo dňa 
23.02.2022 o s pripomienkami schválenom vládnom návrhu na zmenu a doplnenie zákona č. 310/2019 Z. z. 
o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu konštatuje, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky nepozvalo a neuskutočnilo so zástupcami Fondu na podporu športu rozporové 
konanie v rámci medzirezortného pripomienkového konania k predloženému návrhu na zmenu a doplnenie 
zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a poveruje predsedu SR FNPŠ spolu s podpredsedom SR FNPŠ a generálnou 
riaditeľkou kancelárie Fondu na podporu športu zastupovaním Fondu na podporu športu na ďalšiu 
komunikáciu vo veciach týkajúcich sa legislatívneho procesu vládneho návrhu na zmenu a doplnenie 
zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v NR SR. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
9. RÔZNE 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a informoval členov SR FNPŠ o najbližších úlohách 
Fondu na podporu športu ako aj o ďalšom rozšírení administratívneho aparátu kancelárie Fondu na podporu športu. 
 
V rámci tohto bodu o slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška a vyslovil požiadavku, že ak sa v budúcnosti 
pripravia obsiahlejšie znenia návrhov uznesení na schválenie, bolo by vhodnejšie, ak by ich členovia SR FNPŠ 
mali k dispozícii k nahliadnutiu v dostatočnom časovom predstihu pred samotným zasadnutím. Dôvodom je ich 
lepšie naštudovanie a prípadné precizovanie, keďže počas rokovania je náročné vnímať diskusiu a zároveň čítať 
online predložený návrh uznesenia. Na uvedené reagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a akceptoval 
predložený návrh. 
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Lukáš Pitek, ktorý predložil do pléna návrh stanoviť si fixný termínu konania 
zasadnutí SR FNPŠ, aby mala kancelária Fondu na podporu športu nielen dostatočný časový priestor na prípravu 
materiálov na zasadnutie a návrh uznesení, ale aj členovia SR FNPŠ by mali dostatok času sa oboznámiť 
s predloženými materiálmi na zasadnutie. 
 
O slovo požiadal generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR a člen DR FNPŠ p. Peter Dedík a uviedol, že by sa 
rád vrátil ešte späť k bodu 5 programu a požiadal o upresnenie stavu splnenia podmienky preukázania 
spolufinancovania projektu v prípade územnej samosprávy, a to uznesením zastupiteľstva, ktoré bolo predložené 
s minuloročným dátumom, a teda či bude takéto uznesenie akceptované en block alebo nie. Na uvedené reagoval 
člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger a uviedol, že každé uznesenie prijaté zastupiteľským orgánom územnej 
samosprávy by malo byť naviazané na jej rozpočet, ktorý je schvaľovaný každoročne a malo by byť rozpočtované 
v aktuálnom rozpočtovom roku, v ktorom sa podáva žiadosť o spolufinancovanie.  
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Opäť reagoval generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR a člen DR FNPŠ p. Peter Dedík a poznamenal, že 
projekty sú realizovateľné aj počas rozpočtového roka a nemyslí si, že všetky subjekty mali napísané v projekte, 
že schvaľujeme do rozpočtu spolufinancovanie presne iba na rok 2021, keďže ak by to nestihli realizovať, zrealizujú 
rozpočtovanú položku v nasledujúcom roku 2022. Člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger zareagoval, že každé 
uznesenie je viazané na výkaz-výmer, a každá zmena výkazu-výmeru musí mať nové uznesenie a novú zmenu 
rozpočtu, a to sú podľa jeho názoru veci, ktoré je potrebné si pozrieť.  
 
Na základe poskytnutých informácií generálna riaditeľka kancelárie Fondu na podporu športu p. Renata Munková 
zhrnula uvedené, čoho výsledkom je, že uznesenie zastupiteľstva predložené z roku 2020 teda nebude kancelária 
Fondu na podporu športu akceptovať, avšak uznesenia zastupiteľstva z roku 2021 ešte podľa znenia textu 
samotných uznesení preverí. Následne predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan na základe uvedeného požiadal 
o sprístupnenie všetkých problematických uznesení s ich textáciou pre členov SR FNPŠ a prejsť si každé 
uznesenie jednotlivo. Generálna riaditeľka kancelárie Fondu na podporu športu p. Renata Munková na záver iba 
pripomenula členom SR FNPŠ, že im boli kanceláriou Fondu na podporu športu sprístupnené všetky žiadosti 
predloženého v rámci výzvy č. 2021/004. 
 
Po vzájomnej diskusii sa členovia SR FNPŠ zhodli na najbližšom termíne zasadnutia SR FNPŠ, ktorý bol 
predbežne stanovený na deň 31.03.2022. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 9/2/2022 

 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie diskusné príspevky členov SR FNPŠ. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 

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 pekný 

zvyšok dňa.  

 

 

 

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

a overovateľka zápisnice 

 

 

Michal Fabian 
      zapisovateľ, právnik FNPŠ  



 21 

Uznesenia prijaté na zasadnutí Správnej rady Fondu na podporu športu dňa 28. februára 2022:  

 
 
Uznesenie č. 1/2/2022 SR FNPŠ: 

Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 2/2/2022 SR FNPŠ: 

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

medzi riadnymi zasadnutiami. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 3/2/2022 SR FNPŠ: 

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

na podporu športu od posledného zasadnutia. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 4/2/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ 

k aktuálnemu stavu a priebehu jednotlivých projektov vrátane žiadosti č. 190 (Mládežnícky športový klub Senec), 

žiadosti č. 32 (Trnavský samosprávny kraj) a žiadosti č. 148 (Košický samosprávny kraj) v rámci výzvy 

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

športovej infraštruktúry“ č. 2020/001. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 5/2/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ 

o priebehu a výsledkoch vykonanej administratívnej kontroly podľa bodu 15.1.1 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 berie na vedomie informáciu od predsedu odbornej komisie „Športová 

infraštruktúra“ o pláne práce odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ podľa bodu 15.1.2 výzvy na predkladanie 

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

infraštruktúry“ č. 2021/004. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková, Gábor Asványi 
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Uznesenie č. 6/2/2022 SR FNPŠ: 

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

riaditeľky kancelárie FNPŠ o aktuálnom stave programu mimoriadnej podpory pre prevádzkovateľov športovo-

infraštruktúrnych prevádzok, kedy po zapracovaní pripomienok k návrhu schémy minimálnej pomoci na podporu 

podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 bol upravený 

a doplnený návrh schémy odoslaný na odsúhlasenie Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky (PMÚ SR). 

2. Správna rada Fondu na podporu športu  prerokovala a berie na vedomie aktuálny návrh výzvy na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001 a jej 

finálne znenie bude po odsúhlasení návrhu schémy Protimonopolným úradom Slovenskej republiky (PMÚ SR) 

predložené na schválenie správnej rade Fondu na podporu športu. 

T: ihneď 

Z: Ladislav Križan, Renata Munková 

 
Uznesenie č. 7/2/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu konštatuje, že v zmysle uznesenie vlády č. 625 zo dňa 18. 12. 2019 mal 

Fond na podporu športu obdržať v rokoch 2020 až 2022 finančné prostriedky vo výške 60 miliónov EUR účelovo 

určené na športovú infraštruktúru národného významu, pričom prvá časť finančných prostriedkov vo výške 2 milióny 

EUR určené pre rok 2020 boli Fondu na podporu športu poukázané na účet namiesto do 31.01.2020 až dňa 

08.12.2020, druhá časť vo výške 46,5 mil. EUR pridelených na rok 2021 bola bez diskusie s Fondom na podporu 

športu skrátená o 20,8 milióna EUR a 25,7 milióna EUR bolo na účet Fondu na podporu športu pripísaných 

namiesto do 31.01.2021 až dňa 21.04.2021, pričom zostávajúca suma vo výške 7 miliónov EUR bola pripísaná 

na  účet Fondu na podporu športu namiesto do 31.01.2022 dňa 22.02.2022.  

2. Správna rada Fondu na podporu športu konštatuje, že hoci realizovať a financovať je možné iba skutočne 

pripravené projekty, v súčasnosti, a to viac ako 2 roky po schválení uznesenia vlády č. 625 zo dňa 18.12.2019, 

existuje stále minimálny počet projektov výstavby novej športovej infraštruktúry národného významu disponujúcich 

všetkými nevyhnutne potrebnými písomnosťami na ich realizáciu, a to najmä stavebným povolením s vyznačenou 

doložkou právoplatnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov vrátane prípadného garantovaného rozpočtového krytia časti s projektom 

spojených nákladov v podobe prijatého uznesenia príslušným orgánom subjektu územnej samosprávy 

(zastupiteľstva/zastupiteľstiev), čo však predovšetkým značí predpoklad skôr realizácie rekonštrukcie, 

modernizácie a technického zhodnotenia už existujúcej športovej infraštruktúry, aby bolo možné použiť účelovo 

určené finančné prostriedky vo výške 2 milióny EUR do 31.12.2022 a 25,7 milióna EUR do 31.12.2023. 

3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie od predsedu správnej rady a predsedu 

odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ o priebehu stretnutia k téme športová infraštruktúra národného významu 

so zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenského olympijského 

a športového výboru a Splnomocnenca vlády pre mládež a šport zo dňa 23.02.2022.  

4. Správna rada Fondu na podporu športu poveruje kanceláriu Fondu na podporu športu písomne listom 

adresovaným Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky overiť dátumy najneskoršieho 

možného použitia finančných zdrojov v zmysle uznesenia vlády č. 625 zo dňa 18.12.2019 aj vzhľadom na § 33a 

zákona č. 67/2020 Z. z. do 31.12.2022, ktorý ustanovuje, že kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 

2018, ktoré neboli použité do konca roka 2020 v súlade s osobitným predpisom, možno použiť do 31.12.2022 a 

kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2019, ktoré neboli použité do konca roka 2021 v súlade 

s osobitným predpisom, možno použiť do 31.12.2022 vrátane prípadnej možnosti posunu ich použitia na neskôr.    

T: ihneď  

Z: Renata Munková, Ladislav Križan 
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Uznesenie č. 8/2/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie uznesenie vlády SR č. 111/2022 zo dňa 23.02.2022 

o s pripomienkami schválenom vládnom návrhu na zmenu a doplnenie zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde 

na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

2. Správna rada Fondu na podporu športu konštatuje, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky nepozvalo a neuskutočnilo so zástupcami Fondu na podporu športu rozporové konanie v rámci 

medzirezortného pripomienkového konania k predloženému návrhu na zmenu a doplnenie zákona č. 310/2019 Z. 

z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a poveruje 

predsedu SR FNPŠ spolu s podpredsedom SR FNPŠ a generálnou riaditeľkou kancelárie Fondu na podporu športu 

zastupovaním Fondu na podporu športu na ďalšiu komunikáciu vo veciach týkajúcich sa legislatívneho procesu 

vládneho návrhu na zmenu a doplnenie zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v NR SR.   

T: ihneď  

Z: Ladislav Križan, Jaroslav Rybánsky, Renata Munková 

 
Uznesenie č. 9/2/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie diskusné príspevky členov SR FNPŠ. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 



# Typ investície Názov organizácie Názov športoviska
Je 

lokalita?

Právny vzťah 
investora k 
pozemku

Stav projektovej 
dokumentácie

Stav povolenia k stavbe
Dodávateľ 

stavebných 
prác

Najskorší 
možný začiatok

Dĺžka 
realizácie 
(mesiace)

Rozpočet 
projektu 

(požiadavka na 
FNPŠ)

46 Modernizácia 
Slovenský zväz 
biatlonu

Národné biatlonové 
centrum Osrblie

Áno
Vlastníctvo 
pozemku

Realizačný projekt a 
tendrová 
dokumentácia

Prebieha stavebné 
konanie

Prebieha 
verejné 
obstarávanie

12.4.2022 12 2 226 000

85 Modernizácia Košická aréna Steel aréna Áno
Vlastníctvo 
pozemku

Realizačný projekt a 
tendrová 
dokumentácia

Právoplatné stavebné 
povolenie

Bez prípravy 1.5.2022 4
3 970 000

(3 770 000)

87 Výstavba
Žilinská univerzita v 
Žiline

Športové centrum UNIZA Áno
Vlastníctvo 
pozemku

Realizačný projekt a 
tendrová 
dokumentácia

Právoplatné stavebné 
povolenie

Bez prípravy 1.3.2023 26
7 577 163

(7 220 000)

59 Modernizácia
Národné tenisové 
centrum, a.s.

Národné tenisové 
centrum

Áno
Vlastníctvo 
pozemku

Realizačný projekt a 
tendrová 
dokumentácia

Bez vydaných povolení Bez prípravy 15.3.2021 10
989 000

(949 000)

86 Odkup a modernizácia
Slovenská 
motocyklová 
federácia

Národné kros centrum 
Sverepec, a.s. 

Áno
Bez právneho 
vzťahu

Bez spracovaných 
dokumentov

Bez vydaných povolení Bez prípravy 1.10.2022 18 1 530 000

92 Výstavba
Slovenská 
kanoistika

Národné centrum 
rýchlostnej kanoistiky a 
veslovania

Áno
Nájomná 
zmluva

Projekt pre územné 
rozhodnutie

Právoplatné územné 
rozhodnutie

Bez prípravy 1.3.2022 24 29 143 660

102 Modernizácia
TEPELNÉ 
HOSPODÁRSTVO 
spoločnosť s 

Mestská krytá plaváreň 
Košice

Áno
Vlastníctvo 
pozemku

Realizačný projekt a 
tendrová 
dokumentácia

Bez vydaných povolení Bez prípravy 1.7.2022 14
13 347 189
(6 700 000)

48 Výstavba 
Slovenský zväz 
cyklistiky

Národné cyklistické 
centrum

Nie
Bez právneho 
vzťahu

Bez spracovaných 
dokumentov

Bez vydaných povolení Bez prípravy 15.6.2022 24 29 760 961

49 Výstavba
Slovenský 
horolezecký spolok 
JAMES

Národné lezecké centrum Áno
Memorandum 
o spolupráci 
pri realizácii 

Urbanisticko - 
architektonická 
štúdia

Bez vydaných povolení Bez prípravy 15.3.2023 12 5 600 000

51 Výstavba
SLOVENSKÝ 
STELECKÝ ZVÄZ

Národná strelecké 
centrum Trnava

Áno
Memorandum 
o spolupráci 
Mesto Trnava a 

Urbanisticko - 
architektonická 
štúdia

Bez vydaných povolení Bez prípravy 15.11.2022 60 33 215 000

53 Výstavba
Slovenský tenisový 
zväz a Mesto 
Banská Bystrica

Národné športové 
centrum Banská Bystrica

Áno
Vlastníctvo 
pozemku

Urbanisticko - 
architektonická 
štúdia

Bez vydaných povolení Bez prípravy 15.1.2024 24 20 000 000

61 Modernizácia
Slovenská 
gymnastická 
federácia

Gymnastická telocvičňa Áno
Bez právneho 
vzťahu

Urbanisticko - 
architektonická 
štúdia

Bez vydaných povolení Bez prípravy 16.5.2022 12 4 000 000

96 Výstavba
Košický 
samosprávny kraj

Atletická hala pri 
Gymnáziu Alejová v 
Košiciach

Áno
Vlastníctvo 
pozemku

Urbanisticko - 
architektonická 
štúdia

Bez vydaných povolení Bez prípravy 1.1.2023 18
8 500 000

(3 400 000)

97 Výstavba
Bratislavský 
samosprávny kraj

Športovo oddychový areál 
v Petržalke

Áno
Vlastníctvo 
pozemku

Urbanisticko - 
architektonická 
štúdia

Bez vydaných povolení Bez prípravy 1.1.2024 18
4 500 000

(1 800 000)

Príloha k bodu 7 programu
Prieskum pripravenosti projektov ŠINV k 18.2.2022



112 Modernizácia Obec Štrba
Športový areál Štrbské 
Pleso

Áno
Vlastníctvo/pr
enájom

Urbanisticko - 
architektonická 
štúdia

Bez vydaných povolení Bez prípravy 1.7.2023 24 0

113 Modernizácia
Slovenský 
stolnotenisový zväz

Stolnotenisová hala a 
ubytovňa

Áno
Vlastníctvo 
pozemku

Urbanisticko - 
architektonická 
štúdia

Bez vydaných povolení Bez prípravy 1.1.2024 12
500 000

(300 000)

SPOLU PROJEKTOV 16 Finančné prostriedky podľa uznesenia vlády:

Mimo zámer infraštruktúry národného významu

55 Výstavba NTC Košice, a.s.
Národné tréningové 
centrum Košice

Áno
Nájomná 
zmluva

Projekt pre stavebné 
povolenie

Prebieha územné 
konanie

Prebieha 
verejné 
obstarávanie

15.6.2022 18
15 000 000

(0)


