
 
Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-3/2022 

 
 

 

ZÁPISNICA 
z 30. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu 

 
 
 
 

Miesto konania: Hotel Set, Kalinčiakova 29/A, 831 03 Bratislava (átrium hotela Set) 
 
Dátum a čas konania: 31.03.2022, od 10:15 hod. do 13:10 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 
11. Jozef Krnáč, člen SR FNPŠ 
 
Členovia SR FNPŠ neprítomní a ospravedlnení na zasadnutí: 

 
- 
 

Členovia DR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 

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

 
Pracovníci FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 

Renata Munková, generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ 
Michal Fabian, právnik FNPŠ 
Silvia Ondrejčáková, koordinátorka procesov FNPŠ 

 
Prizvaní hostia na zasadnutí: 
 

Radoslav Jenčuš, tajomník odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ 
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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 členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí a prísediacich a skonštatoval, že SR FNPŠ 
je v zmysle čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ 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 hostí, že členovia SR FNPŠ 
pp. Miroslav Dráb a Michal Varmus a rovnako tak aj predseda DR FNPŠ p. Jaromír Šmátrala sa pripoja k rokovaniu 
SR FNPŠ neskôr v priebehu zasadnutia. 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan následne odprezentoval navrhovaný program zasadnutia, ktorý bol 
pred zasadnutím dňa 25.03.2022 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 od predsedu SR FNPŠ od jej posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 28.02.2022 
3. 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 
b) schvaľovanie zmien v pôvodných rozhodnutiach o poskytnutí príspevku pri niektorých projektoch 

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 o priebehu a výsledkoch formálnej kontroly 
b) informácie od predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ o priebehu a výsledkoch 

práce odbornej komisie 
c) diskusia o možnom navýšení sumy alokovanej na výzvu č. 2021/004 vzhľadom na celkový počet 

a kvalitu predložených žiadostí o dodatočné zdroje, ktoré boli pôvodne alokované vo výzve 
č. 2020/001 

5. 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, resp. národnými športovými zväzmi a samosprávami 

b) pripravenosť projektov, pri ktorých je predpoklad ich úspešného realizovania najneskôr 
do 31.12.2022 

c) 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, najmä novonavrhované ustanovenie 
§ 15a a § 15b 

d) Metodika prípravy a hodnotenia investičných projektov Útvaru hodnoty za peniaze 
na Ministerstve financií Slovenskej republiky z 2/2022 

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 

a) schvaľovanie finálneho návrhu schémy 
b) prerokovanie návrhu výzvy 

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

Uznesenie č. 1/3/2022 
 
Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh programu zasadnutia: 
 

1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov 
2. Informácia od predsedu SR FNPŠ od jej posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 28.02.2022 
3. 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 
b) schvaľovanie zmien v pôvodných rozhodnutiach o poskytnutí príspevku pri niektorých 

projektoch 
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 o priebehu a výsledkoch formálnej 

kontroly 
b) informácie od predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ o priebehu a 

výsledkoch práce odbornej komisie 
c) diskusia o možnom navýšení sumy alokovanej na výzvu č. 2021/004 vzhľadom na celkový 

počet a kvalitu predložených žiadostí o dodatočné zdroje, ktoré boli pôvodne alokované 
vo výzve č. 2020/001 

5. 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, resp. národnými športovými zväzmi a samosprávami 

b) pripravenosť projektov, pri ktorých je predpoklad ich úspešného realizovania najneskôr 
do 31.12.2022 

c) 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, najmä 
novonavrhované ustanovenie § 15a a § 15b 

d) Metodika prípravy a hodnotenia investičných projektov Útvaru hodnoty za peniaze 
na Ministerstve financií Slovenskej republiky z 2/2022 

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 

a) schvaľovanie finálneho návrhu schémy 
b) prerokovanie návrhu výzvy 

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

 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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2. INFORMÁCIA OD PREDSEDU SR FNPŠ OD JEJ POSLEDNÉHO ZASADNUTIA SR FNPŠ DŇA 28.02.2022 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan v rámci tohto bodu programu informoval prítomných členov SR FNPŠ 
o skutočnostiach, ktoré sa udiali od posledného zasadnutia, a to najmä o doručení a uzatvorení návrhu zmluvy 
o poskytnutí dodatočných finančných prostriedkov v roku 2022 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) vo výške 500.000 EUR na účel modernizácie, rekonštrukcie a 
budovanie športovej infraštruktúry. Ďalej informoval o doručení listu Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií 
Slovenskej republiky (ďalej len „ÚHP“) so žiadosťou o stretnutie a spoluprácu, a to na základe predloženého 
vládneho návrhu novely 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“). Zároveň členom SR FNPŠ uviedol, že dňa 
09.03.2022 adresoval  štátnemu tajomníkovi pre šport MŠVVŠ SR p. Ivanovi Husárovi list so žiadosťou o overenie 
dátumov 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 vrátane prípadnej možnosti posunu ich použitia na neskôr vzhľadom na pandémiu COVID-19 
pretrvávajúcu skoro celé kalendárne roky 2020 a 2021. Na záver tohto bodu programu členov SR FNPŠ informoval 
o svojej účasti na legislatívnom procese predkladaného návrhu novely zákona o fonde v Národnej rade Slovenskej 
republiky (ďalej len „NR SR“) a o uzatvorení zmluvy o odborných službách s audítorskou spoločnosťou Johanes & 
Partner, s.r.o., ktorá bude vykonávať nezávislý audit Fondu na podporu športu spojený s vyhotovením účtovnej 
závierky Fondu na podporu športu za rok 2021.  
 
O slovo požiadala generálna riaditeľka kancelárie Fondu na podporu športu p. Renata Munková a doplnila, že 
od 04. apríla 2022 by mal zástupca audítorskej spoločnosti dôjsť kontrolovať účtovné doklady na vypracovanie 
účtovnej závierky priamo v sídle Fondu na podporu športu. Udeje sa tak až začiatkom mesiaca apríl z dôvodu 
avizovanej práceneschopnosti audítora.  
 
V priebehu rokovania o tomto bode programu sa pripojil k zasadnutiu SR FNPŠ člen SR FNPŠ p. Michal 
Varmus, čím došlo k zmene kvóra členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí. 
 
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. 2/3/2022 
 
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. 
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3. 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 B) SCHVAĽOVANIE ZMIEN V PÔVODNÝCH ROZHODNUTIACH 
O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU PRI NIEKTORÝCH PROJEKTOCH 
 
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 komplexnú 
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“). Od ostatného zasadnutia sa podarilo kancelárii Fondu na podporu 
športu uzatvoriť zmluvu o príspevku na projekt podpory športu aj s posledným prijímateľom Košickým 
samosprávnym krajom. Stále však nebola uzatvorená zmluva s Trnavským samosprávnym krajom (žiadosť č. 32). 
V uvedenej veci bola na základe poverenia SR FNPŠ na poslednom zasadnutí zaslaná žiadosť o stanovisko 
Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ“). NKÚ doručilo stanovisko Fondu 
na podporu športu s vyjadrením, že nie je v kompetencii NKÚ poskytovať záväzný výklad právnych predpisov, 
vydávanie odborných stanovísk ani usmernení. Rovnako bola obdobná žiadosť o stanovisko doručená aj Úradu 
pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), v ktorého prípade ešte nebola doručená odpoveď, keďže ešte 
neuplynula štandardná 30-dňová lehota na vyjadrenie. Obdobný situácia ako v prípade žiadosti č. 32 bola zistená 
aj pri žiadosti č. 144 (TJ AC Nitra), kde verejné obstarávanie nebolo uskutočnené prijímateľom, ale tretím subjektom 
(Nitrianska investičná, s.r.o.). Žiadateľ už má podpísanú a zverejnenú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv. 
Po doručení stanoviska z NKÚ a ÚVO navrhne kancelária Fondu na podporu športu ďalší postup riešenia v tejto 
veci. Ďalej uviedla, že SR FNPŠ na svojom 28. zasadnutí v prípade žiadosti č. 117 (obec Iža) rozhodla uznesením 
SR FNPŠ č. 5/1/2022 o zmene rozhodnutia o poskytnutí príspevku na rozhodnutie o neposkytnutí príspevku, a to 
z dôvodu, že hodnota projektu po ukončenom verejnom obstarávaní klesla pod stanovenú hranicu 100-tis. EUR 
v zmysle článku 5 a 6 výzvy č. 2020/001. V predmetnej veci prebehla vzájomná komunikácia medzi kanceláriou 
Fondu na podporu športu a prijímateľom s tým, že dňa 05.11.2021 bola prijímateľovi doručená výzva na doplnenie 
a aktualizáciu rozpočtu po ukončenom verejnom obstarávaní, či sa zmenila pôvodne žiadaná suma s termínom 
predloženia informácie do 12.11.2021. Prijímateľ na túto výzvu priamo nezareagoval, avšak do systému 
fnps.egrant.sk nahral upravený rozpočet po ukončenom verejnom obstarávaní, z ktorého vyplynulo, že celková 
hodnota projektu oproti pôvodne uvedenej celkovej výške projektu klesla na sumu zaokrúhlene 89-tis. EUR. Dňa 
31.01.2022 v zmysle uvedeného SR FNPŠ rozhodla na základe odporúčania kancelárie Fondu na podporu športu 
o zmene rozhodnutia zo dňa 09.07.2021, nakoľko celková hodnota projektu po ukončenom verejnom obstarávania 
klesla pod hranicu 100-tis. EUR stanovenú vo výzve č. 2020/001, čo nie je v súlade s článkom 5 a 6 výzvy 
č. 2020/001. Rozhodnutie o neposkytnutí príspevku bolo prijímateľovi doručené dňa 28.02.2022. Dňa 02.03.2022 
však doručil prijímateľ elektronickou formou e-mailom žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia. Po prehodnotení 
a doplnení podkladov týkajúcich sa výšky spolufinancovania je možné konštatovať, že projekt spĺňa podmienky 
poskytnutia príspevku na projekt podpory športu podľa výzvy č. 2020/001. Vzniknutý stav nastal z dôvodu 
nedostatočnej komunikácie zo strany prijímateľa, ktorý neinformoval kanceláriu Fondu na podporu športu o zmene 
v projekte. Vzhľadom na uvedené dodatočné predloženie všetkých potrebných podkladov, navrhuje kancelária 
Fondu na podporu športu zrušenie rozhodnutia SR FNPŠ zrušila o neposkytnutí finančného príspevku zo dňa 
31.01.2022, a to zrušením uznesenia č. 5/1/2022 v časti žiadosti č. 117 (obec Iža), pričom v platnosti ostane 
pôvodné rozhodnutie o poskytnutí finančného príspevku zo dňa 09.07.2021.  
 
Následne generálna riaditeľka kancelárie Fondu na podporu športu p. Renata Munková poskytla členom SR FNPŠ 
informáciu o stave vyúčtovania jednotlivých tranží prijímateľom v rámci výzvy č. 2020/001 ku dňu 22.03.2022 
predkladaných prostredníctvom registračného systému fnps.egrant.sk a následne aj poštovou službou: 
 
Prvá tranža (celkovo 13 úhrad spolu vo výške 996.086,03 EUR): 

• mesto Sabinov – 22.017,30 EUR  

• obec Bzince pod Javorinou – 15.212,03 EUR 

• EFC Gabčíkovo – 28.890,90 EUR 

• mesto Bardejov – 120.000,- EUR 

• MŠK Senec – 87.000,- EUR 

• mesto Žilina – 44.189,44 EUR 
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• mesto Dolný Kubín – 100.664,88 EUR 

• mesto Hriňová – 52.519,84 EUR 

• obec Kamenná Poruba – 149.021, 62 EUR 

• mesto Bytča – 214.272,- EUR 

• obec Hviezdoslavov – 24.609,88 EUR 

• mesto Sereď – 23.374,04 EUR 

• mestská časť Bratislava-Rača – 114.314,10 EUR 
 
Druhá tranža (celkovo 1 úhrada):  

• obec Bzince pod Javorinou – 15.212,03 EUR 
 
Čakajúce na úhradu (predpokladaný termín úhrady v týždni od 28.03.2022) 
 
Prvá tranža:  

• mesto Spišská Belá - 46.050,- EUR 

• obec Pavlovce nad Uhom - 30.324,56 EUR 

• mesto Kežmarok - 51.102,75 EUR (prijímateľ vyzvaný vo veci DPH a zverejnenia loga FNPŠ o poskytnutí 
príspevku na webovom sídle prijímateľa s lehotou na vybavenie stanovenou do 28.03.2022) 

 
Aktuálne prebiehajúce finančné kontroly na poskytnutie druhej tranže:  

• mesto Sabinov – 22.017,30 EUR  

• obec Horné Srnie – 189.720,- EUR, 

• Mesto Dolný Kubín – 100.664,88 EUR 

• BBSPORT Banská Bystrica - 37.545,60 EUR 
 
Ku dňu 22.03.2022 bolo vyplatených spolu 1.673.805,93 EUR na prvú tranžu pre 18 prijímateľov a 1 prijímateľ už 
mal vyplatenú aj druhú tranžu vo výške 15.212,03 EUR, čo celkovo predstavuje poskytnutie finančných 
prostriedkov vo výške 1.689.017,96 EUR. 
 
Ku dňu 22.03.2022 kancelária Fondu na podporu športu eviduje „úsporu“ finančných prostriedkov z výzvy 
2020/001 v celkovej hodnote 2.063.225,62 EUR. Úspora bola spôsobená predovšetkým znížením hodnoty 
projektov z dôvodu výsledkov verejného obstarávania niektorých žiadateľov, ktorí tým nenaplnili podmienku 
minimálnej hodnoty projektu podľa výzvy č. 2020/001, a taktiež zmenou rozhodnutí o poskytnutí finančných 
príspevkov z dôvodu nesplnenia podmienok výzvy, o čom bolo naposledy rozhodnuté na 28. zasadnutí SR FNPŠ 
dňa 31.01.2022. 
 
V priebehu rokovania o tomto bode programu sa pripojil k zasadnutiu SR FNPŠ člen SR FNPŠ p. Miroslav 
Dráb, čím sa zmenilo kvórum členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí. 
 
K uvedenému sa vyjadril aj predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a predložil členom SR FNPŠ na zasadnutí vzor 
správy kancelárie Fondu na podporu športu o vykonaní finančnej kontroly vypracovanej pri preukazovaní úhrad 
a predkladaní účtovných dokladov od prijímateľov v zmysle bodu 6 výzvy č. 2020/001.  
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger a požiadal o zodpovedanie otázky, či kancelária Fondu 
na podporu športu eviduje problémy prijímateľov pri realizácii projektov z dôvodu indexácie cien. Na uvedené 
krátko reagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan aj generálna riaditeľka kancelárie Fondu na podporu športu 
p. Renata Munková a uviedli, že niekoľko žiadostí o navýšenie príspevku na projekt zo strany prijímateľov 
kancelária Fondu na podporu športu evidovala, čo predložila na vedomie členom SR FNPŠ na hlasovanie per 
rollam ešte začiatkom januára 2022. Členovia SR FNPŠ elektronickým hlasovaním prijali uznesenie o nenavýšení 
príspevku na projekt podpory športu. 
 
O slovo požiadal aj člen SR FNPŠ p. Jozef Krnáč, ktorý požiadal o informáciu, či využitie nepoužitých finančných 
prostriedky v rámci výzvy č. 2020/001 je časovo ohraničené. Na uvedené zareagoval predseda SR FNPŠ 
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p. Ladislav Križan a odpovedal, že čerpanie týchto finančných prostriedkov nie je termínovo viazané, nakoľko 
v danom prípade ide o finančné prostriedky poskytnuté fondu podľa § 22 zákona o fonde. 
 
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. 3/3/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od generálnej riaditeľky kancelárie 
Fondu na podporu športu k aktuálnemu stavu 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. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o stave žiadosti č. 117 (obec Iža) a 
mení uznesenie SR FNPŠ č. 5/1/2022 zo dňa 31.01.2022 v časti týkajúcej sa žiadosti č. 117 (obec Iža) tak, že 
zrušuje rozhodnutie neuzatvoriť zmluvu o príspevku na projekt podpory športu s týmto žiadateľom v rámci 
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 a zostáva 
v platnosti rozhodnutie o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu č. 117 zo dňa 09.07.2021. 
 
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 
O PRIEBEHU A VÝSLEDKOCH FORMÁLNEJ KONTROLY B) INFORMÁCIE OD PREDSEDU ODBORNEJ 
KOMISIE „ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA“ O PRIEBEHU A VÝSLEDKOCH PRÁCE ODBORNEJ KOMISIE 
C) DISKUSIA O MOŽNOM NAVÝŠENÍ SUMY ALOKOVANEJ NA VÝZVU Č. 2021/004 VZHĽADOM 
NA CELKOVÝ POČET A KVALITU PREDLOŽENÝCH ŽIADOSTÍ O DODATOČNÉ ZDROJE, KTORÉ BOLI 
PÔVODNE ALOKOVANÉ VO VÝZVE Č. 2020/001 
 
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 na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry“ č. 2021/004 (ďalej len „výzva č. 2021/004“). V úvode tohto bodu programu uviedla, že v rámci výzvy 
č. 2021/004 bolo ku dňu 22.03.2022 z celkového počtu 179 doručených žiadostí v rámci procesu formálnej kontroly 
vykonanej kanceláriou Fondu na podporu športu podľa bodu 15.1.1 výzvy č. 2021/004 vyradených 21 žiadostí, a 
to: 
 
Žiadosti doručené po termíne stanovenom výzvou č. 2021/004 (neodstrániteľná vada podľa bodu 15.1.1 ods. 
3 výzvy č. 2021/004) 
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• žiadosť č. 167 (HK `95 Považská Bystrica) 
 
Žiadateľ nebol zapísaný v Informačnom systéme športu (neodstrániteľná vada podľa bodu 15.1.1 ods. 3 výzvy 
č. 2021/004) 

• 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), 

• žiadosť č. 175 (obec Podzámčok), 

• žiadosť č. 176 (obec Spišské Tomášovce), 

• žiadosť č. 132 (obec Čierny Brod). 
 
Celková hodnota projektu vo výške pod stanovenú hranicu uvedenú vo výzve č. 2021/004 (nesplnenie 
podmienky podľa bodu 8 ods. 3 výzvy č. 2021/004) 

• žiadosť č. 81 (obec Lokca). 
 
Nedostatočné doplnenie resp. nedoplnenie žiadosti na základe vyzvania kancelárie Fondu na podporu 
športu (bod 15.1.1 ods. 4 výzvy č. 2021/004): 

• žiadosť č. 43 (UNIPLÁŽ) - nepreukázané začaté VO/VOS v čase podania žiadosti, 

• žiadosť č. 177 (ŠK Slovan Bratislava, a.s.) - nezačaté VO/VOS v čase podania žiadosti, 

• žiadosť č. 63 (mesto Michalovce) - nereflektovanie na výzvu o doplnenie žiadosti, 

• žiadosť č. 78 (mesto Galanta) - nereflektovanie na výzvu o doplnenie žiadosti, 

• žiadosť č. 12 (mesto Skalica) - potvrdenie z inšpektorátu práce predložené s dátumom po stanovenom 
termíne, 

• žiadosť č. 118 (mesto Humenné) - potvrdenie z inšpektorátu práce predložené s dátumom po stanovenom 
termíne, 

• žiadosť č. 173 (Lyžiarsky klub SKI Jezersko) - potvrdenie z inšpektorátu práce a konkurzného súdu 
predložené po stanovenom termíne), 

• žiadosť č. 168 (CopyLeaders Prievidza) - žiadateľ uviedol, že projekt sa nebude realizovať,  

• žiadosť č. 107 (obec Pusté Čemerné) - nepreukázané dostatočné spolufinancovanie projektu, 

• žiadosť č. 125 (obec Oravská Lesná) - nepreukázané dostatočné spolufinancovanie projektu, 

• žiadosť č. 131 (mesto Dubnica nad Váhom) - nepreukázané dostatočné spolufinancovanie projektu. 
 
V prípade žiadosti č. 164 (Čermáňsky futbalový klub Nitra) kancelária Fondu na podporu športu čaká na stanovisko 
ÚVO, nakoľko v danom prípade verejné obstarávanie nerealizuje žiadateľ, ale Nitrianska investičná, s.r.o.  
 
Generálna riaditeľka kancelárie Fondu na podporu športu p. Renata Munková uviedla, že kancelária Fondu 
na podporu športu simultánne pripravuje nový návrh zmluvy o príspevku na projekt podpory športu pre úspešných 
žiadateľov v rámci výzvy č. 2021/004. Po finalizácii bude predložený na prerokovanie a schválenie členmi SR 
FNPŠ. Na záver členom SR FNPŠ pripomenula, že v prípade rozhodovania o poskytnutí resp. neposkytnutí 
príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy č. 2021/004 na najbližšom zasadnutí SR FNPŠ bude potrebné 
sa vysporiadať ešte aj s otázkou prípadného konfliktu záujmov členov SR FNPŠ. 
 
Následne si slovo vzal predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a vyjadril sa k otázke riešenia prípadného konfliktu 
záujmov členov SR FNPŠ v rámci rozhodovacieho procesu o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu 
v zmysle výzvy č. 2021/004. Následne požiadal kanceláriu Fondu na podporu športu o vypracovanie vzoru 
čestného vyhlásenia a jeho doručenie členom SR FNPŠ do najbližšieho zasadnutia SR FNPŠ.  
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb a vyjadril sa krátko k žiadostiam vyradených v rámci formálnej 
kontroly, a to najmä k žiadostiam nespĺňajúcim podmienku uvedenú v bode 10.2 písm. b) výzvy č. 2021/004. 
Podľa jeho názoru v prípade nesplnenia predmetnej podmienky by takáto žiadosť nemala byť postúpená 
na hodnotenie odbornej komisii „Športová infraštruktúra“. 
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Predseda odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ a člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi sa následne vyjadril k stavu 
odborného hodnotenia postúpených žiadostí v rámci výzvy č. 2021/004 s tým, že odborná komisia „Športová 
infraštruktúra“ do značnej miery už má vyhodnotenú väčšinu postúpených žiadostí kanceláriou Fondu na podporu 
športu v rámci výzvy č. 2021/004. Dňa 04. apríla 2022 (pondelok) by mala odborná komisia ukončiť odborné 
hodnotenie a predložiť členom SR FNPŠ na vedomie záverečnú správu s vyhodnotením všetkých postúpených 
žiadostí v rámci výzvy č. 2021/004. Členom SR FNPŠ tiež priblížil samotný proces hodnotenia a prerozdelenie 
jednotlivých žiadostí v zmysle Zásad, spôsobov 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 (ďalej len „Zásady a kritéria hodnotenia v rámci 
výzvy č. 2021/004“). Od postúpenia žiadostí po formálnej kontrole sa uskutočňovalo zasadnutie členov odbornej 
komisie „Športová infraštruktúra“ pravidelne na týždňovej báze. Na zasadnutiach odbornej komisie jej členovia 
diskutovali o prípadných odchýlkach v rámci vykonaného hodnotenia jednotlivých projektov v zmysle Zásad 
a kritérií hodnotenia v rámci výzvy č. 2021/004. Vzhľadom na aktuálnu situáciu vo svete a prudkom náraste cien 
materiálu, predniesol členom SR FNPŠ návrh prípadne navýšiť alokáciu na výzvu č. 2021/004 na maximálnu 
možnú výšku, nakoľko nie je v súčasnosti zrejmé aké budú možnosti a vyhliadky podpory výstavby, modernizácie 
a rekonštrukcie športovej infraštruktúry v nasledujúcich rokoch. Na záver uviedol, že po komunikácii s kanceláriou 
Fondu na podporu športu bude členom SR FNPŠ predložená sumárna záverečná správa, ktorá bude obsahovať 
informácie o vykonanom odbornom hodnotení predložených žiadostí v rámci výzvy č. 2021/004. Následne 
odovzdal slovo tajomníkovi odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Radoslavovi Jenčušovi, ktorý členom SR 
FNPŠ predstavil tabuľku a jednotlivé dáta hodnotených projektov v rámci výzvy č. 2021/004 v stave ku dňu konania 
zasadnutia. 
 
Tajomník odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Radoslav Jenčuš uviedol, že v rámci výzvy č. 2021/004 bolo 
podaných 179 žiadostí v celkovej hodnote 53.879.565,20 EUR. Z celkového počtu podaných žiadostí po ich 
vyhodnotení v rámci alokovanej sumy finančných prostriedkov regionálny princíp spĺňa v rámci bodového 
hodnotenia 18 žiadostí v hodnote 11.125.010,26 EUR a celoslovenský princíp 13 žiadostí v hodnote 8.640.981,81 
EUR, čo spolu predstavuje spolu 31 žiadostí v celkovej sume 19.765.992,07 EUR. Zároveň členom SR FNPŠ 
predložil aj model podpory v prípade navýšenia alokovanej sumy na výzvu č. 2021/004, a to o ďalších 10 žiadostí 
vo výške 3.467.881,93 EUR, čo by predstavovalo celkovo 41 podporených žiadostí v hodnote spolu 23.233.874,00 
EUR. V rámci formálnej kontroly nespĺňalo podmienky výzvy č. 2021/004 celkovo 21 žiadostí (v sumárnej hodnote 
4.450.156,88 EUR). Ostatné žiadosti by neboli podporené z dôvodu vyčerpania sumy alokovanej na výzvu 
č. 2021/004.  
 
K uvedenému sa vyjadril predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a v úvode sa poďakoval kancelárii Fondu 
na podporu športu a odbornej komisii „Športová infraštruktúra“ za spružnenie a zrýchlenie procesov hodnotenia 
jednotlivých žiadostí v rámci výzvy č. 2021/004 oproti prvej výzve č. 2020/001, čo vníma ako výrazný posun vpred 
v činnosti Fondu na podporu športu. K hodnoteniu jednotlivých žiadostí uviedol, že každý hodnotiteľ v rámci 
hodnotenia jemu pridelených žiadostí zodpovedá za svoje hodnotenie.  
 
O slovo požiadal aj člen SR FNPŠ a predseda odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gábor Asványi, ktorý 
doplnil predsedu SR FNPŠ a vysvetlil prítomným členom SR FNPŠ a prísediacim systém delt (odchyliek) 
v rámci hodnotenia žiadostí jednotlivými hodnotiteľmi. Na záver uviedol, že hodnotiaci proces jednotlivých žiadostí 
v rámci výzvy č. 2021/004 je na 98 % vo finálnej fáze a odborná komisia „Športová infraštruktúra“ predloží 
záverečnú správu z hodnotenia členom SR FNPŠ v najbližších dňoch.  
 
O slovo požiadal člen DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík a prítomných 
informoval, že členovia DR FNPŠ si na ostatnom zasadnutí DR FNPŠ pozreli niektoré žiadosti z predchádzajúcej 
výzvy č. 2020/001 a ich hodnotenie. Na základe hĺbkovej analýzy hodnotenia jednotlivých predložených žiadostí 
DR FNPŠ skonštatovala, že v rámci hodnotenia nevznikli žiadne zásadné diskrepancie. Napriek uvedenému sa 
členovia DR FNPŠ zhodli na tom, že nie vždy bolo úplne jednoznačné a zhodné vnímanie kritérií hodnotenia 
schválených v rámci výzvy č. 2020/001 jednotlivými členmi odbornej komisie „Športová infraštruktúra“. Následne 
poznamenal, že by bolo vhodné vypracovať k hodnoteniu akýsi manuál alebo príručku, ktorý by zjednocoval 
vnímanie jednotlivých kritérií a spresnilo by to tak samotné hodnotenie. Členom SR FNPŠ uviedol niektoré príklady. 
Na uvedené krátko zareagoval člen SR FNPŠ a predseda odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gábor 
Asványi a opäť priblížil spôsob hodnotenia a komunikácie medzi jednotlivými hodnotiteľmi, ktorý odzrkadľoval už 
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spomínaný systém délt pri hodnotení jednotlivých žiadostí v zmysle Zásad a kritérií v rámci výzvy č. 2021/004. 
Následne poďakoval za spätnú väzbu k hodnoteniu a doplnil, že iba vzájomnou diskusiou a spätnou väzbou sa 
posunieme v procesoch a vylepšíme veci v budúcnosti. 
 
V priebehu rokovania o tomto bode programu sa pripojil k zasadnutiu SR FNPŠ predseda DR FNPŠ 
p. Jaromír Šmátrala. 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan sa k uvedenému krátko vyjadril a uviedol, že členovia SR FNPŠ dostanú 
podklady na preštudovanie jednotlivých projektov s odporúčaním odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ 
poskytnúť resp. neposkytnúť príspevok na projekt podpory športu predloženým žiadostiam v rámci výzvy 
č. 2021/004, aby mohla SR FNPŠ prijať na najbližšom zasadnutí kvalifikované rozhodnutie podľa zákona o fonde. 
Nakoľko sa osobne zúčastnil posledného zasadnutia odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ priblížil členom SR 
FNPŠ aj spôsob vzájomnej komunikácie jednotlivých členov v prípade ak došlo k výrazným nezhodám v hodnotení 
konkrétneho projektu medzi jednotlivými hodnotiteľmi v rámci procesu hodnotenia predložených žiadostí vo výzve 
č. 2021/004. 
 
O slovo požiadal aj člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška, ktorý požiadal o informáciu, ktoré projekty boli navrhované 
na dodatočné vyradenie v rámci formálnej kontroly. Na uvedené mu v krátkosti odpovedal tajomník odbornej 
komisie „Športová infraštruktúra“ p. Radoslav Jenčuš. 
 
O slovo požiadal člen DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík a reagoval 
na vyjadrenia podpredsedu SR FNPŠ p. Jaroslava Rybánskeho, pričom uviedol, že podľa jeho názoru by bolo 
na mieste ako súčasť kontroly vždy si vytiahnuť balík podobných projektov a porovnať ich. V danom prípade 
poukázal na projekty, ktorých cieľom bolo napríklad vybudovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia umelej 
trávnatej plochy a po odbornom hodnotení mali rôzne bodové ohodnotenie. Na uvedené zareagoval člen SR FNPŠ 
a predseda odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gábor Asványi a uviedol, že vypracovaniu návrhu kritérií 
hodnotenia predchádzala dlhá diskusia a ich precizácia, V prípade ich obmeny požiadal, aby zmena prebiehala 
postupne, pretože následná aplikácia na proces hodnotenia v krátkom čase by bola opäť náročnejšia 
pre hodnotiteľov.  
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Lukáš Pitek, ktorý sa priklonil k názoru podpredsedu SR FNPŠ a požiadal 
o zodpovedanie otázky, či hodnotiace kritéria boli žiadateľom známe pred samotným podávaním žiadostí. 
Na uvedené krátko zareagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a generálna riaditeľka kancelárie Fondu 
na podporu športu p. Renata Munková, ktorí uviedli, že Zásady a kritéria hodnotenia v rámci výzvy č. 2021/004 boli 
schválené a zverejnené v decembri 2021 pred termínom na podávanie žiadostí v rámci výzvy č. 2021/004. 
 
Podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky v rámci diskusie predniesol opäť návrh, či nebude v budúcnosti 
filozoficky lepšie nespájať dohromady malé a veľké projekty športovej infraštruktúry a do budúcnosti diferencovať 
výzvy Fondu na podporu športu. Rovnako uviedol, že po dvoch vyhlásených výzvach na podporu výstavby, 
rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry už Fond na podporu športu disponuje dátami, ktoré bude 
potrebné použiť pri príprave a vyhlásení ďalšej takejto výzvy. 
 
Následne tajomník odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Radoslav Jenčuš opäť vysvetlil členom SR FNPŠ 
ako pracovala odborná komisia pri hodnotení jednotlivých žiadostí v zmysle schválených Zásad a kritérií 
hodnotenia v rámci výzvy č. 2021/004. Zároveň uviedol, že zabezpečiť jednotné hodnotenie zo strany hodnotiteľov 
nie je možné od hodnotiteľov vyžadovať, ale v prípadoch výrazných rozdielov následne hodnotitelia diskutujú o ich 
dôvodoch a následne upravujú vzniknuté delty. V prípade výzvy č. 2020/001 bol zámer SR FNPŠ deklarovaný 
pred vyhlásením predmetnej výzvy splnený, nakoľko bola podporená prevažne výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia telocviční a multifunkčných ihrísk vo väčších obciach a mestách. Následne zámer podpory zo 
strany SR FNPŠ bol v nasledujúcej výzve č. 2021/004 odlišný, a preto boli prepracované a nastavené detailnejšie 
kritéria hodnotenia. 
 
O slovo k bodu programu požiadal aj člen SR FNPŠ p. Michal Varmus a uviedol, že by bolo na mieste porovnať, či 
nepovinné prílohy, ktoré žiadatelia mohli, ale nemuseli predložiť vytvorili veľké bodové rozdiely. Na uvedené 
reagoval opäť člen SR FNPŠ a predseda odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gábor Asványi a uviedol, 
že to bude predmetom následnej analýzy výstupov z hodnotenia samotnej výzvy č. 2021/004.  
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O slovo požiadal tiež člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška, ktorý požiadal, aby pre zabezpečenie dostatočného času 
na preštudovanie si podkladov na rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí príspevku na projekt podpory športu 
v rámci výzvy č. 2021/004 mali členovia SR FNPŠ aspoň jeden týždeň od doručenia záverečnej správy o výsledku 
hodnotenia odbornej komisie „Športová infraštruktúra“. 
 
Na záver tohto bodu programu sa členovia SR FNPŠ po vzájomnej diskusii zhodli na termíne najbližšieho 
zasadnutia, na ktorom by mali prijať rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí príspevku na projekt podpory 
športu v rámci výzvy č. 2021/004 v súlade s § 15 zákona o fonde. Termín na prijatie rozhodnutia bol stanovený 
na 22.04.2022. 
 
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. 4/3/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od generálnej riaditeľky kancelárie 
Fondu na podporu športu o priebehu a výsledkoch vykonanej formálnej kontroly v zmysle 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 priebehu a výsledkoch práce hodnotenia postúpených žiadostí odbornou 
komisiou „Športová infraštruktúra“ v zmysle bodu 15.1.2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ 
č. 2021/004. 
 
3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o možnom navýšení sumy 
alokovanej na výzvu č. 2021/004 vzhľadom na počet a kvalitu predložených žiadostí a dodatočné zdroje 
pôvodne alokované vo výzve č. 2020/001 a poveruje predsedu SR FNPŠ na komunikáciu o možnosti 
získania ďalších dodatočných zdrojov. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
5. 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, 
RESP. NÁRODNÝMI ŠPORTOVÝMI ZVÄZMI A SAMOSPRÁVAMI B) PRIPRAVENOSŤ PROJEKTOV, 
PRI KTORÝCH JE PREDPOKLAD ICH ÚSPEŠNÉHO REALIZOVANIA NAJNESKÔR DO 31.12.2022 
C) 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, NAJMÄ 
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NOVONAVRHOVANÉ USTANOVENIE § 15A A § 15B D) METODIKA PRÍPRAVY A HODNOTENIA 
INVESTIČNÝCH PROJEKTOV ÚTVARU HODNOTY ZA PENIAZE NA MINISTERSTVE FINANCIÍ SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY Z 2/2022 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol bod programu a prítomných informoval, že v prípade tabuľky 
pripravenosti jednotlivých projektov v rámci športovej infraštruktúry národného významu, ktorá bola členom SR 
FNPŠ predložená ešte na poslednom zasadnutí SR FNPŠ dňa 28.02.2022, nedošlo k výraznej zmene v stave tam 
uvedených projektov, t. j. stále je extrémne nízky počet projektov v štádiu pripravenosti na ich prípadnú podporu. 
Na základe uvedeného opätovne pripomenul členom SR FNPŠ, že dňa 09.03.2022 adresoval štátnemu 
tajomníkovi pre šport MŠVVŠ SR list so žiadosťou o overenie dátumov najneskoršieho možného termínu 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 vrátane prípadnej možnosti 
posunu ich použitia na neskôr vzhľadom na pandémiu COVID-19 pretrvávajúcu skoro celé kalendárne roky 2020 
a 2021. Ďalej uviedol, že v spomínanej tabuľke pripravenosti projektov v rámci športovej infraštruktúry národného 
významu od posledného zasadnutia pribudol projekt v Dunajskej Strede, ktorý oficiálne požiadali Fond na podporu 
športu o zaradenie do športovej infraštruktúry národného významu, no zatiaľ nedodali žiadne ďalšie podklady. Ďalej 
členov SR FNPŠ informoval o už spomínanej účasti na legislatívnom procese predkladaného návrhu novely 
zákona o fonde v NR SR, na ktorom bol prerokovaný aj spomínaný § 15a a § 15b návrhu novely zákona o fonde 
dotýkajúci sa procesu schvaľovania projektov športovej infraštruktúry národného významu. V rámci rokovania v NR 
SR prebehla diskusia k navrhovanej novele naprieč celým politickým spektrom prevažne však koaličným, kde bol 
prijatý jeden pozmeňovací návrh. Následne prítomným priblížil obsah znenia navrhovaného § 15b, podľa ktorého 
by malo byť poskytnutie finančnej prostriedkov na podporu výstavby športovej infraštruktúry národného významu 
schvaľované bez vyhlásenia výzvy. V rámci tohto bodu programu spomenul aj kritické vyjadrenie prezidenta 
Slovenského zväzu biatlonu (ďalej len „SZB“) na adresu činnosti Fondu na podporu športu z uplynulého týždňa. 
Uviedol, že nepovažuje za korektné sa takto vyjadrovať k práci členov SR FNPŠ a kancelárie Fondu na podporu 
športu, nakoľko sa v uplynulom týždni zúčastnil rokovania s prezidentom SZB aj spolu s predsedom odbornej 
komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gáborom Asványim, kde rokovali práve o tejto téme športovej infraštruktúry 
národného významu. Na záver predstavil na základe predloženého návrhu novely zákona o fonde Metodiku 
prípravy a hodnotenia investičných projektov vypracovanú Útvarom hodnoty za peniaze na Ministerstve financií 
Slovenskej republiky prijatého vo februári 2022, ktorý bol poskytnutý členom SR FNPŠ ako podklad k zasadnutiu. 
Predmetný dokument bude potrebné aplikovať pri infraštruktúrnych projektoch športovej infraštruktúry národného 
významu v prípade schválenia návrhu novely zákona o fonde.   
 
O slovo požiadala generálna riaditeľka kancelárie Fondu na podporu športu p. Renata Munková a vyjadrila sa 
za kanceláriu Fondu na podporu športu k spomínanej tlačovej správe SZB. Nevníma vyjadrenie prezidenta SZB 
ako kritiku na adresu kancelárie Fondu na podporu športu, pretože kancelária Fondu na podporu športu aktuálne 
nezabezpečuje agendu športovej infraštruktúry národného významu. Na predmetnú agendu bola zriadená 
pracovná skupina, v ktorej sa nachádzajú aj zástupcovia Fondu na podporu športu, sekcie športu MŠVVŠ SR 
a Slovenského olympijského a športového výboru (ďalej len „SOŠV“). Kancelária Fondu na podporu športu mala 
pracovníka na trvalý pracovný pomer, ktorý sa venoval výlučne téme športovej infraštruktúre národného významu, 
avšak po jeho skončení, bola zriadená na miesto neho práve uvedená pracovná skupina. Zároveň pripomenula 
členom SR FNPŠ, že kancelárii Fondu na podporu športu bola doručená žiadosť o vyjadrenie sa k predmetnej 
tlačovej správe priamo z Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (ďalej len „TASR“), ktorej bola v spolupráci 
s členom pracovnej skupiny p. Gáborom Asványim doručená odpoveď. 
 
Následne slovo si vzal člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi, ktorý sa krátko vyjadril k tejto veci. Uviedol, že v danom 
prípade by bolo najlepšie riešenie mať jedného človeka, ktorý by sa venoval iba téme športovej infraštruktúre 
národného významu. Krátko sa vyjadril aj k vydanej tlačovej správe SZB. Zároveň uviedol, že by bol veľmi rád 
a záleží mu na tom aj ako členovi SR FNPŠ, ale aj ako zástupcovi SOŠV, aby sa táto agenda posunula výraznejšie 
v pred a prijali sa rozhodnutia. 
 
O slovo požiadal člen DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík, ktorý sa krátko 
vyjadril k vyjadreniam SZB, a tiež Slovenskej gymnastickej federácie. Rovnako sa vrátil aj k návrhu novely zákona 
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o fonde, ktorá prešla prvým čítaním v NR SR. K prijatému pozmeňovaciemu návrhu uviedol, že ide o vypustenie 
písm. c) z návrhu § 1 novely zákona o fonde predmetu činností Fondu na podporu športu, a to podpory športu detí 
a mládeže. K téme športovej infraštruktúry národného významu uviedol, že pripravenosť projektov uvedených 
zozname športovej infraštruktúry národného významu je v žalostnom stave, napriek tomu nie je zástancom použitia 
finančných prostriedkov „nasilu“, pretože môže dôjsť k ohýbaniu podstaty a definície športovej infraštruktúry 
národného významu a mohli by tak vzniknúť do budúcna precedens o tom, čo sa považuje a čo sa nepovažuje 
za športovú infraštruktúru národného významu. Na základe uvedeného MŠVVŠ SR bude ešte rokovať 
s ministerstvom financií o použití finančných prostriedkov a o termínoch ich použitia. 
 
K uvedenému sa vyjadril aj podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky a požiadal o poskytnutie informácie 
o ďalšom procesnom postupe po prijatí novely zákona o fonde. Na kanceláriu Fondu na podporu športu sa obrátil 
s otázkou, či sa bude prijímať nejaká smernica o procesnom postupe schvaľovania športovej infraštruktúry 
národného významu na úrovni Fondu na podporu športu po prijatí novely a či sa pôjde podľa zoznamu, ktorý majú 
členovia SR FNPŠ momentálne k dispozícii. Na uvedené reagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a uviedol, 
že Metodika prípravy a hodnotenia investičných projektov vypracovaná Útvarom hodnoty za peniaze je dokument 
principiálne záväzný pre každé ministerstvo. Na základe uvedeného dokumentu Fond na podporu športu by mal 
vypracovať a prijať interný predpis o procese schvaľovania športovej infraštruktúry národného významu aj 
s prihliadnutím na vládny návrh novely zákona o fonde, ktorý je v štádiu schvaľovania v NR SR.  
 
Na uvedené krátko reagoval aj člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger a pripomenul, že o uvedenom hovorí samotná 
Metodika prípravy a hodnotenia investičných projektov vypracovaná Útvarom hodnoty za peniaze na strane č. 12.  
 
O slovo požiadal aj prísediaci tajomník odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Radoslav Jenčuš, ktorý 
požiadal o vysvetlenie, či žiadateľ bude predkladať návrh odsúhlasenie projektu športovej infraštruktúry národného 
významu priamo na Útvar hodnoty za peniaze alebo na Fond na podporu športu. Na uvedenú otázku reagoval 
krátko člen DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík a uviedol, že návrh sa predkladá 
na Fond na podporu športu, ktorý pred hlasovaním o poskytnutí príspevku požiada ministerstvo financií 
o hodnotenie štúdie uskutočniteľnosti z pohľadu hodnoty za peniaze. 
 
Na záver tohto bodu programu sa predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan vyjadril opäť k pripravenosti jednotlivých 
projektov uvedených v zozname športovej infraštruktúry národného významu a na možnosť použitia finančných 
prostriedkov účelovo určených na podporu a rozvoj športovej infraštruktúry národného významu v roku 2022. 
Následne uviedol, že téma podpory športovej infraštruktúry národného významu bude hlavnou prioritou Fondu 
na podporu športu v druhej polovici roka 2022, a to po vyhodnotení a schválení projektov v rámci výzvy 
č. 2021/004. 
 
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. 5/3/2022 
 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie od predsedu správnej rady a 
predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ k športovej infraštruktúre národného významu 
a o priebehu stretnutí so zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
Slovenského olympijského a športového výboru, Splnomocnenca vlády pre mládež a šport 
resp. národnými športovými zväzmi a samosprávami.  
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie aktualizovanú informáciu o pripravenosti 
jednotlivých projektov v zmysle zoznamu s názvom „Prieskum pripravenosti projektov Športovej 
infraštruktúre národného významu“ vypracovaného pracovnou skupinou ku dňu 31.03.2022 a ich možnej 
úspešnej realizácií do 31.12.2022. 
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3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od predsedu správnej rady 
k novonavrhovanému ustanoveniu § 15a a § 15b vládneho návrhu na zmenu a doplnenie zákona č. 310/2019 
Z. z. o Fonde na podporu športu schváleného uznesením vlády SR č. 111/2022 dňa 23.2.2022 a metodike 
prípravy a hodnotenia investičných projektov Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej 
republiky z 2/2022.  
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
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 A) SCHVAĽOVANIE FINÁLNEHO 
NÁVRHU SCHÉMY B) PREROKOVANIE NÁVRHU VÝZVY 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a prítomných členov SR FNPŠ informoval o doručení 
kladného stanoviska Protimonopolnému úradu SR (ďalej len „PMÚ SR“) k predloženému návrhu schémy 
minimálnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím 
ochorenia COVID-19 a pridelení označenia schémy sp. zn. DM 4/2022 (ďalej len „schéma de minimis"). Poďakoval 
všetkým, ktorí sa podieľali na posunutí tejto veci dopredu, nevynímajúc kolegov z kancelárie Fondu na podporu 
športu. Následne požiadal prítomných kolegov z kancelárie Fondu na podporu športu o zverejnenie schválenej 
schémy de minimis do Obchodného vestníka. Následne pripomenul prítomným členom SR FNPŠ, že paralelne 
s prípravou návrhu schémy de minimis bol kanceláriou Fondu na podporu športu pripravovaný aj návrh výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru 
č. 2022/001 (ďalej len „výzva č. 2022/001“).  
 
O slovo požiadala generálna riaditeľka kancelárie Fondu na podporu športu p. Renata Munková, ktorá členov SR 
FNPŠ informovala o stave návrhu výzvy č. 2022/001. Následne uviedla, že v návrhu výzvy č. 2022/001 sú ešte 
niektoré otázky stále otvorené, a preto požiadala členov SR FNPŠ o trpezlivosť a krátke koordinačné stretnutie 
pracovnej skupiny, ktoré sa má uskutočniť v nasledujúcom týždni prostredníctvom videokonferečného hovoru 
cez aplikáciu ZOOM, kde by si zainteresované strany tieto otázky zodpovedali. Návrh výzvy č. 2022/001 predloží 
všetkým členom SR FNPŠ prostredníctvom zdieľaného dokumentu OneDrive, aby mali možnosť sa s návrhom 
oboznámiť a prípadne predložiť pripomienky alebo doplnenia ešte pred samotným koordinačným stretnutím. 
Kancelária Fondu na podporu športu by následne predložila finálne znenie návrhu výzvy č. 2022/001 na schválenie 
SR FNPŠ na jej najbližšom zasadnutí.  
 
V tomto bode programu o slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Lukáš Pitek, ktorý predniesol pripomienku 
k predloženému návrhu schémy de minimis a návrhu výzvy č. 2022/001. Uviedol, že v návrhu schémy de minimis 
absentuje ako možný oprávnený žiadateľ o poskytnutie mimoriadnej podpory prevádzkovateľ zabezpečujúci 
prevádzku futbalových štadiónov 3 a 4. kategórie podľa predpisov UEFA, nakoľko podľa jeho názoru rovnakú 
energetickú náročnosť znášali počas pandémie aj takéto subjekty. Na uvedené reagoval predseda SR FNPŠ 
p. Ladislav Križan a vysvetlil dôvody nezaradenia štadiónov do návrhu schémy de minimis. 
 
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. 
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Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 6/3/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie kladné stanovisko PMÚ k schéme minimálnej 
pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím 
ochorenia COVID-19 doručenej dňa 31.03.2022. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh schémy minimálnej pomoci na podporu 
podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19. 
 
3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie predložený návrh výzvy na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru 
č. 2022/001. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
7. RÔZNE 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a krátko informoval členov SR FNPŠ o najbližších 
úlohách Fondu na podporu športu ako aj o stave vybavenia kancelárskych priestorov v novom sídle kancelárie 
Fondu na podporu športu.   
 
O slovo v tomto bode programu požiadal člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška a adresoval otázku predsedovi SR FNPŠ 
p. Ladislavovi Križanovi, či predmetom najbližšieho zasadnutia SR FNPŠ bude aj predloženie návrhu Výročnej 
správy a účtovnej závierky Fondu na podporu športu za rok 2021 ako aj návrh rozpočtu Fondu na podporu športu 
na rok 2022. Na uvedené reagoval predseda SR FNPŠ a uviedol, že to bude záležať od vykonania termínu 
samotného auditu nezávislým audítorom, ktorý aktuálne začne nasledujúci týždeň. Doplnil však, že by bol veľmi 
rád, ak by sa všetko stihlo v termíne a návrhy Výročnej správy a účtovnej závierky Fondu na podporu športu za rok 
2021 ako aj návrh rozpočtu Fondu na podporu športu na rok 2022 boli predmetom schvaľovania na najbližšom 
zasadnutí.  
 
Po vzájomnej diskusii sa členovia SR FNPŠ zhodli na termíne najbližšieho zasadnutia SR FNPŠ, ktorý bol 
stanovený 21 - 22.04.2022. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 7/3/2022 

 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie diskusné príspevky členov SR FNPŠ. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
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Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
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 
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Uznesenia prijaté na zasadnutí Správnej rady Fondu na podporu športu dňa 31. marca 2022:  

 

Uznesenie č. 1/3/2022 SR FNPŠ: 

Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 2/3/2022 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. 3/3/2022 SR FNPŠ: 

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

na podporu športu k aktuálnemu stavu 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. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o stave žiadosti č. 117 (obec Iža) a mení 

uznesenie SR FNPŠ č. 5/1/2022 zo dňa 31.01.2022 v časti týkajúcej sa žiadosti č. 117 (obec Iža) tak, že zrušuje 

rozhodnutie neuzatvoriť zmluvu o príspevku na projekt podpory športu s týmto žiadateľom v rámci programu 

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 a zostáva v platnosti rozhodnutie 

o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu č. 117 zo dňa 09.07.2021. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 4/3/2022 SR FNPŠ: 

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

na podporu športu o priebehu a výsledkoch vykonanej formálnej kontroly v zmysle 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 priebehu a výsledkoch práce hodnotenia postúpených žiadostí odbornou komisiou „Športová 

infraštruktúra“ v zmysle bodu 15.1.2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu 

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004. 

3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o možnom navýšení sumy alokovanej 

na výzvu č. 2021/004 vzhľadom na počet a kvalitu predložených žiadostí a dodatočné zdroje pôvodne alokované 

vo výzve č. 2020/001 a poveruje predsedu SR FNPŠ na komunikáciu o možnosti získania ďalších dodatočných 

zdrojov. 

T: do najbližšieho zasadnutia 
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Z: Renata Munková, Gábor Asványi, Ladislav Križan 

 
Uznesenie č. 5/3/2022 SR FNPŠ: 

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

odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ k športovej infraštruktúre národného významu a o priebehu stretnutí 

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

a športového výboru, Splnomocnenca vlády pre mládež a šport resp. národnými športovými zväzmi 

a samosprávami.  

2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie aktualizovanú informáciu o pripravenosti jednotlivých 

projektov v zmysle zoznamu s názvom „Prieskum pripravenosti projektov Športovej infraštruktúre národného 

významu“ vypracovaného pracovnou skupinou ku dňu 31.03.2022 a ich možnej úspešnej realizácií do 31.12.2022. 

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

k novonavrhovanému ustanoveniu § 15a a § 15b vládneho návrhu na zmenu a doplnenie zákona č. 310/2019 Z. z. 

o Fonde na podporu športu schváleného uznesením vlády SR č. 111/2022 dňa 23.2.2022 a metodike prípravy a 

hodnotenia investičných projektov Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2/2022. 

T: ihneď  

Z: Ladislav Križan, Gábor Asványi 

 
Uznesenie č. 6/3/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie kladné stanovisko PMÚ k schéme minimálnej pomoci 

na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 

doručenej dňa 31.03.2022. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh schémy minimálnej pomoci na podporu podnikov 

prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19. 

3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie predložený návrh výzvy na predkladanie žiadostí 

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

T: ihneď 

Z: Ladislav Križan, Renata Munková 

 
Uznesenie č. 7/3/2022 SR FNPŠ: 

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

T: ihneď 

Z: Renata Munková 
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Rybánsky Jaroslav  

Jurinyi Ľudovít  

Asványi Gábor  

Krnáč Jozef  

Pitek Lukáš  

Dráb Miroslav  

Šaradín Dušan  

Greguška Ivan  
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Varmus Michal  
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Zasadnutie Správnej rady Fondu na podporu športu dňa 31.03.2022  

Číslo Priezvisko a meno Podpis 

1. Fabian Michal  

2. Renata Munková   

3. Silvia Ondrejčáková   

4. Dedík Peter (člen DR FNPŠ)  

5. Jenčuš Radoslav   

6. Šmátrala Jaromír (predseda DR FNPŠ)  

7.   

8.   
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