Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-5/2021
ZÁPISNICA
z 21. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu
Miesto konania:

Videokonferencia

Dátum a čas konania: 23. 04. 2021, od 8:00 do 12:30
Členovia SR FNPŠ prítomní na zasadnutí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ladislav Križan, predseda SR FNPŠ
Jaroslav Rybánsky, podpredseda SR FNPŠ
Mária Berdisová, členka SR FNPŠ
Jozef Turčány, člen SR FNPŠ
Miroslav Dráb, člen SR FNPŠ
Ľudovít Jurinyi, člen SR FNPŠ
Gábor Asványi, člen SR FNPŠ
Anton Danko, člen SR FNPŠ
Dušan Šaradín, člen SR FNPŠ
Jozef Krnáč, člen SR FNPŠ

Členovia SR FNPŠ ospravedlnení a neprítomní na zasadnutí:
Ivan Greguška, člen SR FNPŠ
Členovia DR FNPŠ prítomní na zasadnutí:
Jaromír Šmátrala, predseda DR FNPŠ
Pracovníci FNPŠ prítomní na zasadnutí:
1.
2.
3.
4.

Silvia Ondrejčáková, koordinátorka procesov FNPŠ
Michal Fabian, právnik FNPŠ
Jozef Tvrdoň, ekonóm FNPŠ
Matúš Štulajter, externý právny poradca FNPŠ

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA
1. OTVORENIE A SCHVÁLENIE PROGRAMU SPRÁVNEJ RADY
Zasadnutie správnej rady FNPŠ (ďalej len „SR FNPŠ“) prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu ZOOM
otvoril predseda SR FNPŠ Ladislav Križan, ktorý privítal prítomných členov správnej rady FNPŠ a skonštatoval, že
SR FNPŠ je uznášaniaschopná (čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ). Vypracovaním zápisnice zo
zasadania bol poverený právnik FNPŠ Michal Fabian, overením zápisnice predseda SR FNPŠ Ladislav Križan a
koordinátorka procesov FNPŠ Silvia Ondrejčáková.
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan následne odprezentoval navrhovaný program zasadnutia, ktorý bol zaslaný
všetkým členom SR FNPŠ.
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Návrh programu zasadnutia SR FNPŠ:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov
Informácie od predsedu SR FNPŠ od posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 1. 4. 2021
Informácia o liste člena SR FNPŠ Antona Danka, ktorým sa vzdal funkcie člena SR FNPŠ k 30. 4. 2021
Schvaľovanie návrhov schém pomoci na podporu podnikov - profesionálnych športových klubov pre rok
2021 v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19, ktoré budú po schválení SR FNPŠ písomne zaslané
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky a Európskej komisii
a. slovenský text návrhu schémy v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 (tzv. Nariadenie
de minimis) po odporúčaní odbornej komisie “Profesionálny šport”, ktorý bude po schválení SR
FNPŠ písomne zaslaný Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky,
b. anglický text návrhu schémy v zmysle Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci
na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID prijatého
19. 3. 2020 a jeho 5 zmien z 3. 4. 2020, 8. 5. 2020, 29. 6. 2020, 13. 10. 2020 a 28. 1. 2021
(tzv. Dočasný rámec), ktorý bude po schválení SR FNPŠ prostredníctvom Protimonopolného
úradu Slovenskej republiky písomne zaslaný Európskej komisii.
Schvaľovanie návrhu schémy štátnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú
infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ)
č. 651/2014 (tzv. Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách alebo GBER)
Schvaľovanie návrhu schémy minimálnej pomoci na podporu podnikov organizujúcich športové podujatia
v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19, v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013
(tzv. Nariadenie de minimis), ktorý bude po schválení SR FNPŠ písomne zaslaný Protimonopolnému
úradu Slovenskej republiky
Výzva na poskytnutie mimoriadnej pomoci č. 2021/002 - amatérske kluby a organizácie - informácie
od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ o aktuálnom stave po uzavretí výzvy na podávanie žiadostí cez
online systém dňa 15. 4. 2021
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 formálnej kontroly
doručených žiadostí,
b. informácie od predsedu SR FNPŠ a predsedu odbornej komisie “Športová infraštruktúra”
vzhľadom na jej zasadnutie konané dňa 13. 4. 2021,
c. aktualizácia zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov
z FNPŠ k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001.
Možná spolupráca FNPŠ na projekte Slovenského olympijského a športového výboru (ďalej ako “SOŠV”)
a spoločnosti PricewaterhouseCoopers Advisory, s. r. o. (ďalej len “PWC”) s názvom “Slovenský šport
2030”
a. pripomienky FNPŠ k dokumentu Analýza súčasného stavu športu na Slovensku (ďalej “analýza
SOŠV a PWC”),
b. publikácia Analýza socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov rozvoja
občianskej spoločnosti, konkrétne za Všeobecne prospešnú oblasť: Šport (ďalej “analýza
USVROS”) a jej možný vplyv na vylepšenie analýzu SOŠV a PWC,
c. stav spoločného projektu FNPŠ, SOŠV a MŠVVaŠ SR ”Databáza športovej infraštruktúry
národného významu”.
Sídlo FNPŠ
a. informácie o nedávnej kolaudácii Domu športu a uskutočnenej obhliadke možných priestorov
FNPŠ v ňom dňa 16. 4. 2021,
b. poverenie predsedu SR FNPŠ na ďalšie rokovanie pri možnom budúcom uzavretí nájomnej
zmluvy v Dome športu,
c. poverenie GRK FNPŠ na uzavretie dodatku k existujúcej nájomnej zmluve na aktuálne dočasné
priestory kancelárie FNPŠ pre účely ich rozšírenia
Informácie k rozpočtovému procesu pre rok 2020
a. návrh výročnej správy FNPŠ za rok 2020
b. stav účtovnej závierky FNPŠ za rok 2020 - informácie o priebehu a výsledkoch spolupráce
kancelárie FNPŠ, NŠC ako dodávateľa účtovných služieb a audítora FNPŠ
Rozpočtový proces pre rok 2021
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a. informácie o príjmoch a výdavkoch FNPŠ od 1. 1. 2021 do 15. 4. 2021,
b. informácie k pripravovanému návrhu organizačnej schémy kancelárie so stručným popisom
jednotlivých pozícií,
c. informácie k pripravovanému rokovaniu s MF SR v týždni 26. - 30. 4. 2021,
d. stručný prvotný náčrt rozpočtu na rok 2021 vzhľadom na víziu a misiu Fondu na podporu športu
a jeho krátkodobé a strednodobé ciele a strategické zámery potom ako sa základný strategický
dokument SR v oblasti športu – Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport
2020, ktorú prijala vláda SR dňa 19. decembra 2012, i na ňu nadväzujúca Koncepcia práce so
športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020, stali k 31. 12. 2020 už neaktuálnym
13. Rôzne
O slovo predsedu SR FNPŠ požiadal člen SR FNPŠ Jozef Turčány, ktorý prítomným členom SR FNPŠ oznámil,
že sa ku dňu 30. 4. 2021 vzdáva funkcie člena SR FNPŠ z osobných dôvodov. Vzdanie sa funkcie v písomnej
forme doručil na Úradu vlády SR dňa 22. 4. 2021 a svoje rozhodnutie na zasadnutí krátko zdôvodnil. Vzhľadom na
prednesenú skutočnosť požiadal o doplnenie bodu 3 navrhovaného programu.
Po diskusii členovia SR FNPŠ hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 1/5/2021
Správna rada FNPŠ schvaľuje nasledovný doplnený program zasadnutia:
1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov
2. Informácie od predsedu SR FNPŠ od posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 1. 4. 2021
3. Informácia o liste člena SR FNPŠ Antona Danka, ktorým sa vzdal funkcie člena SR FNPŠ k 30. 4.
2021 a ústna informácia člena SR FNPŠ Jozefa Turčányho, ktorý sa vzdal funkcie člena SR FNPŠ
k 30. 4. 2021
4. Schvaľovanie návrhov schém pomoci na podporu podnikov - profesionálnych športových klubov
pre rok 2021 v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19, ktoré budú po schválení SR FNPŠ
písomne zaslané Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky a Európskej komisii
a. slovenský text návrhu schémy v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013
(tzv. Nariadenie de minimis) po odporúčaní odbornej komisie “Profesionálny šport”, ktorý
bude po schválení SR FNPŠ písomne zaslaný Protimonopolnému úradu Slovenskej
republiky,
b. anglický text návrhu schémy v zmysle Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci
na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID prijatého
19. 3. 2020 a jeho 5 zmien z 3. 4. 2020, 8. 5. 2020, 29. 6. 2020, 13. 10. 2020 a 28. 1. 2021
(tzv. Dočasný rámec), ktorý bude po schválení SR FNPŠ prostredníctvom
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky písomne zaslaný Európskej komisii.
5. Schvaľovanie návrhu schémy štátnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú
infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ)
č. 651/2014 (tzv. Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách alebo GBER)
6. Schvaľovanie návrhu schémy minimálnej pomoci na podporu podnikov organizujúcich športové
podujatia v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19, v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ)
č. 1407/2013 (tzv. Nariadenie de minimis), ktorý bude po schválení SR FNPŠ písomne zaslaný
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky
7. Výzva na poskytnutie mimoriadnej pomoci č. 2021/002 - amatérske kluby a organizácie - informácie
od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ o aktuálnom stave po uzavretí výzvy na podávanie
žiadostí cez online systém dňa 15. 4. 2021
8. 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 formálnej kontroly
doručených žiadostí,
b. informácie od predsedu SR FNPŠ a predsedu odbornej komisie “Športová infraštruktúra”
vzhľadom na jej zasadnutie konané dňa 13. 4. 2021,
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9.

10.

11.

12.

13.

c. aktualizácia zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných
prostriedkov z FNPŠ k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001.
Možná spolupráca FNPŠ na projekte Slovenského olympijského a športového výboru (ďalej ako
“SOŠV”) a spoločnosti PricewaterhouseCoopers Advisory, s. r. o. (ďalej len “PWC”) s názvom
“Slovenský šport 2030”
a. pripomienky FNPŠ k dokumentu Analýza súčasného stavu športu na Slovensku (ďalej
“analýza SOŠV a PWC”),
b. publikácia Analýza socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov
rozvoja občianskej spoločnosti, konkrétne za Všeobecne prospešnú oblasť: Šport (ďalej
“analýza USVROS”) a jej možný vplyv na vylepšenie analýzu SOŠV a PWC,
c. stav spoločného projektu FNPŠ, SOŠV a MŠVVaŠ SR ”Databáza športovej infraštruktúry
národného významu”
Sídlo FNPŠ
a. informácie o nedávnej kolaudácii Domu športu a uskutočnenej obhliadke možných
priestorov FNPŠ v ňom dňa 16. 4. 2021,
b. poverenie predsedu SR FNPŠ na ďalšie rokovanie pri možnom budúcom uzavretí
nájomnej zmluvy v Dome športu,
c. poverenie GRK FNPŠ na uzavretie dodatku k existujúcej nájomnej zmluve na aktuálne
dočasné priestory kancelárie FNPŠ pre účely ich rozšírenia
Informácie k rozpočtovému procesu pre rok 2020
a. návrh výročnej správy FNPŠ za rok 2020
b. stav účtovnej závierky FNPŠ za rok 2020 - informácie o priebehu a výsledkoch spolupráce
kancelárie FNPŠ, NŠC ako dodávateľa účtovných služieb a audítora FNPŠ
Rozpočtový proces pre rok 2021
a. informácie o príjmoch a výdavkoch FNPŠ od 1. 1. 2021 do 15. 4. 2021,
b. informácie k pripravovanému návrhu organizačnej schémy kancelárie so stručným
popisom jednotlivých pozícií,
c. informácie k pripravovanému rokovaniu s MF SR v týždni 26. - 30. 4. 2021,
d. stručný prvotný náčrt rozpočtu na rok 2021 vzhľadom na víziu a misiu Fondu na podporu
športu a jeho krátkodobé a strednodobé ciele a strategické zámery potom ako sa základný
strategický dokument SR v oblasti športu – Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu –
Slovenský šport 2020, ktorú prijala vláda SR dňa 19. decembra 2012, i na ňu nadväzujúca
Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020, stali k 31. 12.
2020 už neaktuálnym
Rôzne

Hlasovanie o návrhu:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
2. INFORMÁCIE OD PREDSEDU SR FNPŠ OD POSLEDNÉHO ZASADNUTIA SR FNPŠ DŇA 1. 4. 2021
Predseda FNPŠ informoval členov SR FNPŠ, že mnohé skutočnosti, ktoré sa udiali od posledného zasadnutia
reflektujú aj body programu 21. zasadnutia SR FNPŠ. V období od posledného zasadnutia predseda SR FNPŠ
adresoval dôležitú korešpondenciu vládnemu splnomocnencovi pre mládež a šport p. Karolovi Kučerovi a štátnemu
tajomníkovi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ“) p. Ivanovi
Husárovi ako aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, kde ich požiadal o vzájomnú spoluprácu s cieľom
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získať dodatočné finančné prostriedky na rok 2021 na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19. Predpokladaným
výsledkom tejto komunikácie by malo byť osobné rokovanie na Ministerstve financií Slovenskej republiky k tejto
téme za účasti ministra. Taktiež sa v tomto období uskutočnili zasadnutia odborných komisií FNPŠ, ukončil sa
termín predkladania žiadostí k výzve č. 2021/002 na poskytnutie mimoriadnej pomoci na zmiernenie negatívnych
dopadov a opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 na hospodárenie amatérskych športových organizácií,
nastal posun v rámci „profesionálnej výzvy“ a pracuje sa na príprave ďalších troch schém štátnej pomoci. Na záver
predseda SR FNPŠ otvoril diskusiu k tomuto bodu.
V priebehu rokovania o tomto bode programu sa pripojil k online zasadnutiu člen SR FNPŠ p. Ľudovít
Jurinyi, čím sa zmenilo kvórum členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí.
Nakoľko neboli žiadne 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. 2/5/2021
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od predsedu SR FNPŠ od
posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 1. 4. 2021.
Hlasovanie o návrhu:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
3. INFORMÁCIA O LISTE ČLENA SR FNPŠ ANTONA DANKA, KTORÝM SA VZDAL FUNKCIE ČLENA SR
FNPŠ K 30. 4. 2021 A ÚSTNA INFORMÁCIA ČLENA SR FNPŠ JOZEFA TURČÁNYHO, KTORÝM SA VZDAL
FUNKCIE ČLENA SR FNPŠ K 30. 4. 2021
Predseda FNPS otvoril bod programu a informoval prítomných členov o vzdaní sa funkcie člena SR FNPŠ Antona
Danka, ktorý doručil list o vzdaní sa funkcie predsedovi vlády ku dňu 30. 04. 2021, a následne poďakoval p. Dankovi
za konštruktívnu spoluprácu. K ústnej informácii člena SR FNPŠ p. Jozefa Turčányho o vzdaní sa funkcie člena
SR FNPŠ prednesenej v úvode zasadnutia uviedol, že je to preňho nová vec, ale ľudsky rozumie uvedeným
dôvodom súvisiacim s problematikou, že členovia správnej rady sú verejní funkcionári a rovnako mu poďakoval za
jeho spoluprácu.
O slovo sa prihlásil člen SR FNPŠ p. Jozef Turčány, ktorý sa v krátkosti vyjadril k vzdaniu sa funkcie a poďakoval
všetkým za doterajšiu spoluprácu. V priebehu zasadnutia doručil elektronickou formou na e-mailovú adresu
predsedu SR FNPŠ list o vzdaní sa funkcie člena SR FNPŠ.
O slovo požiadal aj člen SR FNPŠ p. Anton Danko, ktorý sa poďakoval všetkým členom SR FNPŠ za doterajšiu
spoluprácu a vyjadril sa v krátkosti k svojmu vzdaniu sa členstva v SR FNPŠ z podobných dôvodov ako p. Turčány
vzhľadom aj na plánovanú opätovnú kandidatúru.
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ predseda SR FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu.

5

Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 3/5/2021
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o liste člena SR FNPŠ Antona
Danka, ktorým sa vzdal funkcie člena SR FNPŠ k 30. 4. 2021 a ústnu informáciu člena SR FNPŠ Jozefa
Turčányho, ktorý sa písomne vzdal funkcie člena SR FNPŠ k 30. 4. 2021.
Hlasovanie o návrhu:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
4. SCHVAĽOVANIE NÁVRHOV SCHÉM POMOCI NA PODPORU PODNIKOV - PROFESIONÁLNYCH
ŠPORTOVÝCH KLUBOV PRE ROK 2021 V SÚVISLOSTI S VYPUKNUTÍM OCHORENIA COVID-19, KTORÉ
BUDÚ PO SCHVÁLENÍ SR FNPŠ PÍSOMNE ZASLANÉ PROTIMONOPOLNÉMU ÚRADU SLOVENSKEJ
REPUBLIKY A EURÓPSKEJ KOMISII A. SLOVENSKÝ TEXT NÁVRHU SCHÉMY V ZMYSLE NARIADENIA
KOMISIE (EÚ) Č. 1407/2013 (TZV. NARIADENIE DE MINIMIS) PO ODPORÚČANÍ ODBORNEJ KOMISIE
“PROFESIONÁLNY ŠPORT”, KTORÝ BUDE PO SCHVÁLENÍ SR FNPŠ PÍSOMNE ZASLANÝ
PROTIMONOPOLNÉMU ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY, B. ANGLICKÝ TEXT NÁVRHU SCHÉMY
V ZMYSLE DOČASNÉHO RÁMCA PRE OPATRENIA ŠTÁTNEJ POMOCI NA PODPORU HOSPODÁRSTVA V
SÚČASNEJ SITUÁCII SPÔSOBENEJ NÁKAZOU COVID-19 PRIJATÉHO 19. 3. 2020 A JEHO 5 ZMIEN Z 3. 4.
2020, 8. 5. 2020, 29. 6. 2020, 13. 10. 2020 A 28. 1. 2021 (TZV. DOČASNÝ RÁMEC), KTORÝ BUDE PO
SCHVÁLENÍ SR FNPŠ PROSTREDNÍCTVOM PROTIMONOPOLNÉHU ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PÍSOMNE ZASLANÝ EURÓPSKEJ KOMISII
Predseda SR FNPŠ otvoril bod programu a predniesol záverečné výstupy z výzvy č. 2021/001 týkajúcej sa
mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby za rok 2020. Uviedol, že v tejto veci ostáva už len vyriešiť
športovú organizáciu FC Spartak Trnava, kde sa čaká ešte na súhlas Európskej komisie. Následne po vyjadrení
Európskej komisie sa pristúpi k uvoľneniu finančných prostriedkov pre tohto žiadateľa.
Oboznámil prítomných členov o vytvorení odbornej komisie pre profesionálny šport, ktorá sa venovala novej výzve
a poďakoval jej predsedovi komisie p. Ľudovítovi Jurinyimu za konštruktívne vedenie. Pri tejto príležitosti sa
poďakoval členke SR FNPŠ p. Márii Berdisovej za jej profesionálny prístup a pomoc pri vytváraní všetkých
doterajších schém štátnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich profesionálne športové kluby.
Následne odovzdal slovo členke SR FNPŠ p. Márii Berdisovej, ktorá prítomných oboznámila s ďalším postupom
po schválení návrhov schém pomoci na podporu podnikov - profesionálnych športových klubov pre rok 2021 v
súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19. Uviedla, že FNPŠ má vypracovanú inovovanú schému štátnej
pomoci - dočasný rámec a inovovanú schému de minimis, ktoré budú po schválení SR FNPŠ písomne doručené
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ“) a po ich stanovisku budú zaslané Európskej
komisii. Po schválení Európskou komisiou a uverejnení v Obchodnom vestníku bude mať fond rámec na to, aby
vedel vypísať novú výzvu. Pre podniky, ktoré sú v ťažkostiach, sa navrhuje schému de minimis so sumou vo výške
4 mil. EUR. Uvedené vystalo s diskusií členov odbornej komisie pre profesionálny šport a prijatých záverov. V
prípade schémy dočasného rámca sa navrhuje suma vo výške 10 mil. EUR. Aktuálne je k dispozícii na vyššie
uvedené účely 2,5 mil. EUR, avšak vo vzťahu k navrhovanej výške finančných prostriedkov pre schválenie schém
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štátnej pomoci je potrebné uviesť, že v danom prípade ide iba o rámec, preto sa strop finančných prostriedkov
v schémach navýšil.
Následne sa o slovo prihlásil člen SR FNPŠ a predseda odbornej komisie pre profesionálny šport p. Ľudovít Jurinyi,
ktorý krátko doplnil vyjadrenie členky SR FNPŠ a uviedol, že do termínu zasadnutia SR FNPŠ sa odborná komisia
stretla dvakrát, kde preberala najmä schémy štátnej pomoci pre prípadné vypísanie ďalšej výzvy pre profesionálny
šport. Odborná komisia sa jednohlasne stotožnila s návrhom schém štátnej pomoci. Na záver poďakoval
predsedovi SR FNPŠ a najmä p. Berdisovej za spoluprácu pri navrhovaní tejto schémy, ktorá dohliadala ako garant
na tento projekt. Zároveň poďakoval za spoluprácu aj p. Petrovi Dedíkovi, generálnemu riaditeľovi sekcie športu
MŠVVŠ, ktorý sa rovnako spolupodieľal na vypracovaní návrhov schém.
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. 4/5/2021
1. Správna rada FNPŠ schvaľuje návrh schém pomoci na podporu podnikov - profesionálnych športových
klubov pre rok 2021 v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19, ktoré budú písomne zaslané
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky a Európskej komisii - slovenský text návrhu schémy v
zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 (tzv. Nariadenie de minimis) a anglický text návrhu schémy v
zmysle Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii
spôsobenej nákazou COVID-19.
2. Správna rada FNPŠ poveruje predsedu SR FNPŠ na ďalšiu komunikáciu s Protimonopolným úradom
Slovenskej republiky a Európskou komisiou.
Hlasovanie o návrhu:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
5. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU SCHÉMY ŠTÁTNEJ POMOCI NA PODPORU PODNIKOV PREVÁDZKUJÚCICH
ŠPORTOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU V SÚVISLOSTI S VYPUKNUTÍM OCHORENIA COVID-19 V ZMYSLE
NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 (tzv. VŠEOBECNÉ NARIADENIE O SKUPINOVÝCH VÝNIMKÁCH
ALEBO GBER)
Bod programu otvoril predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan pričom uviedol, že ak prvý návrh textu schémy ide
podľa nariadenia de minimis a druhý podľa dočasného rámca, v danom prípade ide o tzv. iné nariadenie
o skupinových výnimkách tiež nazývaný v skratke GBER. V úvode poďakoval členke SR FNPŠ p. Márii Berdisovej
za pomoc pri príprave návrhu tejto schémy, a tiež kolegom z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
s ktorými túto vec posúvali dopredu. Ak bude navrhovaná schéma schválená PMÚ, vytvára predpoklad na to, aby
FNPŠ pomohol vlastníkom, správcom a prevádzkovateľom športovej infraštruktúry. Predmetom diskusie boli
predovšetkým typy športovej infraštruktúry, ktoré by mali spadať do tejto výzvy. V tejto veci sa členovia SR FNPŠ
zhodli najmä na zimných štadiónoch, a to z dôvodu ich energetickej a prevádzkovej náročnosti. Ďalšou alternatívou
boli veľké multifunkčné haly, ktoré sa často nachádzajú vo vlastníctve miest, resp. obcí a dočasné prekrytie
športovísk (nafukovacie zariadenia) počas zimných období. Otvorenou témou ostali ešte fitness centrá najmä z
dôvodu chýbajúceho rozpočtového krytia. Cieľom schémy je podporiť športoviská, ktoré vypadávali z akéhokoľvek
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systému štátnej pomoci. Hlavným obsahom tejto schémy pomoci by malo byť pokryť fixné náklady spojené
s energiami pri prevádzkovaní týchto športovísk.
Následne odovzdal slovo členke SR FNPŠ p. Márii Berdisovej, ktorá upriamila pozornosť na spomínanú daň
z nehnuteľnosti. Zároveň sa vyjadrila k prípadnému zaradeniu aj veľkých futbalových štadiónov kategórie UEFA III
a IV do tejto výzvy, ktorých prevádzkovateľom je častokrát iná právnická osoba ako samotný klub. V tomto prípade
poukázala na to, že doteraz neboli nijako sanované straty takýchto prevádzkovateľov, pričom rovnako mali nemalé
výdavky na energie a prevádzku športovej infraštruktúry. Na záver doplnila, že ak nie je možné presne vymedziť,
ktoré všetky prevádzky by mohli spadať do tejto schémy pomoci, navrhla zvýšiť hranicu finančných prostriedkov v
schéme.
Predseda SR FNPŠ iba krátko doplnil, že SR FNPŠ sa predbežne zhodla na tom, že na tento účel by boli vyčlenené
finančné prostriedky vo výške 4,5 mil. EUR z predchádzajúceho roka. Prostredníctvom MŠVVŠ bol ešte v marci
2021 predložený návrh na Ministerstvo financií Slovenskej republiky, sanovať uvedené straty z finančných
prostriedkov poskytnutých už na „amatérsku“ výzvu, keďže vo väčšine prípadov jednotlivé kluby pôsobiace na
amatérskej úrovni využívajú práve uvedené športoviská, či už formou prenájmu alebo bezodplatne, a
teda poväčšine nie sú ich vlastníkmi. Na záver predseda SR FNPŠ otvoril k uvedenému bodu programu diskusiu.
V úvode zareagovala členka SR FNPŠ p. Mária Berdisová, ktorá uviedla, že hranicu v schéme by navýšila až
na 30-tis. EUR.
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb, ktorého zaujímalo v akej pozícii sú v rámci tohto návrhu schémy
fitness centrá, a na akú inštitúciu by sa mali obrátiť žiadatelia v prípade žiadosti o finančné prostriedky. Predseda
SR FNPŠ uviedol, že v súčasnom stave je predmetom schválenie návrh schémy, ktorá FNPŠ nijako nezaväzuje.
Schválením schémy štátnej pomoci FNPŠ začne komunikácia s PMÚ, ktorý vydá stanovisko k navrhovanej
schéme. V prípade schválenia PMÚ bude schéma zverejnená v obchodnom vestníku, čím vznikne právny základ
na to, aby FNPŠ mohol vypísať výzvu. Momentálne nie je možné s určitosťou povedať, či fitness centrá budú
spadať do tejto schémy pomoci alebo nie. Predseda SR FNPŠ tiež navrhol, či by nebolo na mieste zvýšiť celkovú
výšku finančných prostriedkov v schéme z pôvodných 15 mil. EUR na 20 mil. EUR. Členka SR FNPŠ p. Mária
Berdisová sa vyjadrila k návrhu predsedu o navýšenie rámcovej sumy v schéme kladne a vyjadrila sa, že tieto
schémy GBER platia do konca roka 2023, a preto súhlasí s navýšením všeobecnej sumy.
Člen SR FNPŠ p. Jozef Krnáč sa dopytoval či je predpoklad, že finančné prostriedky naakumulované v rámci
amatérskej výzvy sa nevyčerpajú v plnej miere, napriek zapojenia sa významného počtu subjektov. Na uvedenú
otázku zareagoval predseda SR FNPŠ a uviedol, že FNPŠ v rámci uzatvorenej zmluvy s MŠVVŠ disponuje
s finančnými prostriedkami na amatérsky šport vo výške 4 mil. EUR a pri uvedenej výzve kooperuje s MŠVVŠ.
V rámci výzvy bolo doručených viac ako 400 žiadostí avšak maximálna suma finančných prostriedkov, ktoré FNPŠ
môže prerozdeliť je 1,7 mil. EUR z celkov výšky finančných prostriedkov. Dôvodom je podmienka limitácie výšky
finančných prostriedkov na jedného športovca uvedená vo výzve, ktoré umožňuje poskytnúť žiadateľovi 50 EUR
na jedného športovca.
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ predseda SR FNPŠ Ladislav Križan navrhol hlasovať o predmetnom bode
programu.
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 5/5/2021
1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh schémy štátnej pomoci na podporu podnikov
prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 v zmysle
Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 (tzv. Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách alebo GBER) s
pripomienkami.
2. Správna rada FNPŠ poveruje predsedu SR FNPŠ na ďalšiu komunikáciu s Protimonopolným úradom
Slovenskej republiky a Európskou komisiou.
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Hlasovanie o návrhu:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
6. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU SCHÉMY MINIMÁLNEJ POMOCI NA PODPORU PODNIKOV
ORGANIZUJÚCICH ŠPORTOVÉ PODUJATIA V SÚVISLOSTI S VYPUKNUTÍM OCHORENIA COVID-19,
V ZMYSLE NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 1407/2013 (tzv. NARIADENIE DE MINIMIS), KTORÝ BUDE
PO SCHVÁLENÍ SR FNPŠ PÍSOMNE ZASLANÝ PROTIMONOPOLNÉMU ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Predseda SR FNPŠ uviedol bod programu, ktorý sa týka návrhu schémy minimálnej pomoci na podporu podnikov
organizujúcich športové podujatia v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19. Členov SR FNPŠ oboznámil
o stave tejto schémy ako aj o pracovnom stretnutí so zástupcami hromadných športových podujatí, ktorí predložili
návrhy na riešenie podpory takýchto podnikov organizujúcich športové podujatia. Po vzájomnej komunikácii fondu
so zástupcami hromadných športových podujatí dospeli ku konsenzu v prípade podmienok na predkladanie
žiadostí, za splnenia ktorých môžu subjekty žiadať finančné prostriedky. Predmetné podujatia museli byť riadne
ohlásené na obci, museli sa uskutočňovať pravidelne minimálne už od roku 2018 a zároveň sa znížila hranica počtu
registrovaných osôb zúčastnených na podujatiach z 1000 účastníkov podujatia na 800 osôb. Predseda SR FNPŠ
následne otvoril k uvedenému bodu programu diskusiu.
O slovo sa prihlásil člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a dopytoval sa, či navrhovaná schéma minimálnej pomoci je
nastavená na podujatie alebo na organizátora podujatia, keďže jeden subjekt môže organizovať viacero podujatí.
Predseda SR FNPŠ požiadal členku SR FNPŠ p. Máriu Berdisovú, ktorá v krátkosti uviedla, že organizátor môže
preukázať výdavky aj na viacero podujatí, ale dostane maximálnu sumu, ktorá mu v zmysle podmienok výzvy môže
byť poskytnutá. Systém by mal byť nastavený tak, aby na tie finančné prostriedky dosiahlo čo najviac tých
subjektov, ktorí spĺňajú podmienky a riadne si plnia povinnosti vo vzťahu k štátu.
V tomto bode o slovo požiadal aj podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky a požiadal o poskytnutie informácie
koľko žiadateľov sa predbežne očakáva, že sa zapojí do tejto výzvy po znížení kritéria počtu účastníkov z 1000 na
800 účastníkov podujatia. Predseda SR FNPS reagoval na uvedené otázku a uviedol, že by rád disponoval
presnými dátami a číslami, avšak reálne existuje veľa hromadných športových podujatí (maratón, rôzne behy,
triatlon, atď.), ktoré sú jednorazového charakteru a združujú maximálne 800 účastníkov. Z uvedeného dôvodu sa
so zástupcami tejto komunity zhodli na tomto kritériu. Následne pripomenul prítomným členom SR FNPŠ, že
predmetná výzva sa dotýka sanovania strát za rok 2020.
Následne sa k uvedenej téme vyjadril člen SR FNPŠ p. Jozef Krnáč, ktorý sa informoval, či by v prípade podpory
takýchto masových podujatí do tejto výzvy spadali aj hromadné detské a mládežnícke akcie alebo sa to dotýka iba
určitej vekovej kategórie. Na uvedené zareagoval predseda SR FNPŠ, že schéma pomoci je nastavená tak, aby
bola dostupná pre širokú verejnosť, ktorá organizuje podujatia na území Slovenskej republiky podľa pravidiel
príslušného športu, preto to nie je podľa jeho názoru vylúčené. Členka SR FNPŠ p. Mária Berdisová reagovala na
slová predsedu SR FNPŠ a uviedla, že to vníma skôr ako podporu masových športových podujatí pre širokú
verejnosť dospelých.
Člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi v krátkosti zareagoval na uvedenú otázku p. Krnáča a upresnil, že uvedená
agenda by sa mala dotýkať športu pre všetkých – športu pre masy.
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O slovo sa prihlásil aj člen SR FNPŠ p. Jozef Turčány, ktorý vyslovil obavu, že vyhlásenie takejto výzvy môže
otvoriť mnoho ďalších otázok, ktorý by mohli spôsobiť ťažkosti pri posudzovaní jednotlivých kritérií, a preto na záver
vyslovil požiadavku túto výzvu spresniť a zjednodušiť.
O slovo opäť požiadal podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky, ktorý nadviazal na vyjadrenia p. Turčányho
a p. Asványiho. Rád podporí túto výzvu, keďže ide o pomoc pre organizácie zabezpečujúcich šport pre všetkých.
Na záver vyslovil požiadavku, aby sa sprecizoval rozpočet FNPŠ, aby bolo zrejmé s akým objemom finančných
prostriedkov bude FNPŠ pri jednotlivých výzvach pracovať.
Do diskusie sa zapojil aj člen SR FNPŠ p. Dušan Šaradín a poznamenal, že by sa mali hodnotiace kritéria výzvy
nastaviť tak, aby to bolo pre všetkých prístupnejšie a hlavne jednoduchšie.
Na záver diskusnej časti k bodu programu predseda SR FNPŠ zhrnul závery vyplývajúce z diskusných príspevkov
a vyjadril sa k nim vo vzťahu k navrhovanej schéme minimálnej pomoci.
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ predseda SR FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu.
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 6/5/2021
1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh schémy minimálnej pomoci na podporu
podnikov organizujúcich športové podujatia v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19, v zmysle
Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 (tzv. Nariadenie de minimis), ktorý bude po schválení SR FNPŠ
písomne zaslaný Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky s pripomienkami.
2. Správna rada FNPŠ poveruje predsedu SR FNPŠ na ďalšiu komunikáciu s Protimonopolným úradom
Slovenskej republiky a Európskou komisiou.
Hlasovanie o návrhu:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
7. VÝZVA NA POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ POMOCI č. 2021/002 – AMATÉRSKE KLUBY A ORGANIZÁCIE
- INFORMÁCIE OD GENERÁLNEJ RIADITEĽKY KANCELÁRIE FNPŠ O AKTUÁLNOM STAVE PO UZAVRETÍ
VÝZVY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ CEZ ONLINE SYSTÉM DŇA 15. 4. 2021
Predseda SR FNPŠ informoval členov SR FNPŠ o aktuálnom stave výzvy na poskytnutie mimoriadnej pomoci
č. 2021/002 - amatérske kluby a organizácie - informácie po uzavretí výzvy na podávanie žiadostí cez registračný
systém EGRANT dňa 15. 4. 2021 na základe dát predložených kanceláriou FNPŠ, ktorá pripravila report o stave
výzvy pre členov SR FNPŠ na zasadnutie so všetkými registrovanými žiadosťami. Doručených cez registračný
systém EGRANT bolo celkovo 428 žiadostí v termíne a jedna žiadosť bola doručená po stanovenom termíne, preto
nebude zaradená do formálnej kontroly a hodnotenia. K výzve bolo od žiadateľov doručených viac ako 500 otázok.
Predseda SR FNPŠ poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave odpovedí k často kladeným otázkam a ocenil
výbornú spoluprácu s MŠVVŠ, najmä p. Gregoríkovou, ktorá sa významnou mierou podieľala na ich príprave.
V rámci predmetnej výzvy FNPŠ disponuje finančnými prostriedkami vo výške 4 mil. EUR, ktoré by mali byť
prerozdelené v spolupráci s MŠVVŠ. Predbežná suma na prerozdelenie bez neuznaných športov a bez kontroly
úplnosti žiadosti sa predpokladá vo výške približne 1,7 mil. EUR vzhľadom na kritérium poskytnutia finančného
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príspevku na jedného športovca. Použitie zvyšnej alokovanej sumy finančných prostriedkov bude predmetom
ďalšej komunikácie so zástupcami MŠVVŠ aj kvôli s MŠVVŠ uzavretej zmluve.
Následne odovzdal slovo koordinátorke procesov FNPŠ p. Silvii Ondrejčákovej, ktorá členov SR FNPŠ informovala,
že v rámci materiálov predložených na zasadnutie SR FNPŠ bola doplnená predbežná výška príspevku, ktorú
spracoval člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška. Kancelária FNPŠ následne vypracuje kontrolný zoznam na formálnu
kontrolu žiadostí v zmysle výzvy. Na záver poďakovala za spoluprácu členke SR FNPŠ p. Márii Berdisovej,
zástupcovi MŠVVŠ za sekciu športu p. Petrovi Dedíkovi a členovi SR FNPŠ p. Ivanovi Greguškovi, s ktorými
kancelária fondu konzultovala a pripravovala odpovede na často kladené otázky.
Predseda SR FNPŠ krátko doplnil vyjadrenia koordinátorky procesov FNPŠ p. Ondrejčákovú a poďakoval
kancelárii FNPŠ za prípravu sumáru a následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Jozef Turčány, ktorý sa pozitívne vyjadril k nastaveniu podmienok výzvy
a včasnému odkomunikovaniu jednotlivých podmienok žiadosti aj so zástupcami MŠVVŠ za sekciu športu. Zároveň
sa opýtal, či bolo v čase do zasadnutia SR FNPŠ doručené stanovisko PMÚ, na čo zareagovala koordinátorka
procesov FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková a uviedla, že kancelária nedisponuje predmetným stanoviskom, avšak
uvedené by mala kancelária zabezpečovať počas vykonávania formálnej kontroly. Zároveň súhlasil s návrhom
vyhlásenia novej výzvy na nevyčerpanú časť alokovaných finančných prostriedkov, avšak s presným
zadefinovaním jednotlivých podmienok.
Predseda SR FNPŠ sa krátko vyjadril k uvedenej diskusii a opätovne zdôraznil, že v danom prípade má FNPŠ
podpísanú zmluvu s MŠVVŠ, ktorá určuje možný účel i čas použitia. V danom prípade pravdepodobne bude musieť
po dohode s MŠVVŠ prísť k podpisu dodatku zmluvy, keďže termín čerpania finančných prostriedkov je stanovený
do 31. 5. 2021.
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. 7/5/2021
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave výzvy
na poskytnutie mimoriadnej pomoci č. 2021/002 – amatérske kluby a organizácie na podávanie po uzavretí
žiadostí cez online systém do dňa 15. 4. 2021.
Hlasovanie o návrhu:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
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8. 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 FORMÁLNEJ
KONTROLY DORUČENÝCH ŽIADOSTÍ B. INFORMÁCIE OD PREDSEDU SR FNPŠ A PREDSEDU
ODBORNEJ KOMISIE “ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA” VZHĽADOM NA JEJ ZASADNUTIE KONANÉ DŇA
13. 4. 2021 A C. AKTUALIZÁCIA ZÁSAD, SPÔSOBU A KRITÉRIÍ HODNOTENIA ŽIADOSTÍ O POSKYNUTIE
FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z FNPŠ K VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE
PRÍSPEVKU V RÁMCI PROGRAMU „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ
INFRAŠTRUKTÚRY“
č. 2020/001
Predseda SR FNPŠ uviedol bod programu a oboznámil členov SR FNPŠ o jej aktuálnom stave. Členov SR FNPŠ
informoval, že všetky žiadosti registrované cez elektronický systém EGRANT boli doručené aj prostredníctvom
poštovej služby. V rámci tejto výzvy spomenul tri kľúčové čísla, a to že k dispozícii na rozdelenie je 15 mil. EUR,
pričom reálne sa zo všetkých doručených projektoch žiada necelých 44 mil. EUR na projekty v celkovej výške viac
ako 90 mil. EUR. Momentálne prebieha v kancelárii FNPŠ formálna kontrola zameraná na splnenie všetkých
potrebných formálnych náležitostí, ktoré žiadosť musí obsahovať v zmysle výzvy č. 2020/001.
Následne odovzdal slovo členovi SR FNPŠ a zároveň predsedovi odbornej komisie „Športová infraštruktúra“
p. Gáborovi Asványimu, ktorý potvrdil slová predsedu SR FNPŠ a informoval členov SR FNPŠ o priebehu prvého
zasadnutia odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ už aj za účasti novoustanovených členov komisie.
Na zasadnutí prebiehala konštruktívna debata medzi členmi a po vzájomnej komunikácii s predsedom SR FNPŠ
a kanceláriou FNPŠ prebehlo vymenovanie tajomníka odbornej komisie, ktorým sa stal p. Radoslav Jenčuš. Všetky
procesy, ktoré vyplývajú pre odbornú komisiu zo zákona č. 310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu prebiehajú.
Na základe komunikácie s kanceláriou FNPŠ, kde prebieha ešte formálna kontrola žiadostí, komisia ešte
nepristúpila k samotnému hodnoteniu jednotlivých žiadostí ku dňu zasadnutia, avšak do polovice budúceho týždňa
by malo byť distribuovaných na komisiu prvých 50 žiadostí, ktoré už prešli formálnou kontrolou. Systém
prerozdelenia jednotlivých žiadostí prebehne prostredníctvom elektronického systému EGRANT, a to formou
automatického náhodného prideľovania žiadostí jednotlivým hodnotiteľom. Táto funkcionalita bude na základe
požiadaviek kancelárie FNPŠ a odbornej komisie nastavená v elektronickom systéme na zabezpečenie
transparentnosti pri prideľovaní žiadostí. Hodnotenie bude prebiehať formou individuálneho hodnotenia každým
hodnotiteľom prostredníctvom systému EGRANT, a to v zmysle kritérií hodnotenia predložených a schválených SR
FNPŠ. Komisia by sa mala stretávať na týždňovej báze každý štvrtok. Predseda odbornej komisie uviedol, že
od budúceho týždňa by komisia v danej veci mala prejsť na hodnotenie jednotlivých žiadostí v riadnom režime.
Následne predseda odbornej komisie predložil členom SR FNPŠ návrh odmeňovania jej členov. Na základe
vzájomnej komunikácie medzi predsedom SR FNPŠ, jednotlivými členmi SR FNPŠ a kanceláriou FNPŠ dospeli
k návrhu odmeny pre každého hodnotiteľa vo výške 100 EUR / celková cena práce / za jednu žiadosť.
Následne požiadal členov SR FNPŠ, aby sa na najbližších zasadnutiach SR FNPŠ otvorila téma odmeňovania
členov odborných komisií, nakoľko to nebolo dostatočne prerokované.
Predseda SR FNPŠ podporil návrh odmeny pre členov odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ a doplnil, že tieto
výdavky by mali byť hradené z administratívnych poplatkov a systém hodnotenia by mal byť nastavený tak, aby
jeden projekt nehodnotil nikdy iba jeden hodnotiteľ, ale aspoň dvaja, prípadne ešte viac ľudí (ak sa žiada o viac
peňazí) by si prešlo jednotlivé projekty, nech je to merateľný ukazovateľ a hodnotí sa výstup ako celok.
O slovo požiadal aj člen SR FNPŠ p. Dušan Šaradín a predložil na zasadnutí návrh, či by nebolo možné
vzhľadomna doručenie finančných prostriedkov na Fond na podporu športu, navýšiť sumu alokovaných
prostriedkov vo výzve č. 2020/001 o ďalšie finančné prostriedky.
Na uvedený návrh zareagoval člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a uviedol, že sa uvedenému bude fond určite ešte
venovať, keďže ak sa hodnotením preukáže, že je veľké množstvo kvalitných projektov, je v záujme FNPŠ
distribuovať čo najviac finančných prostriedkov na kvalitné projekty. Ďalším aspektom na diskusiu však je zachovať
rovnosť príležitostí a správne nastaviť prípadné rozšírenie alokovaných príspevkov na túto výzvu alebo vyhlásiť
novú výzvu. Na záver doplnil, že vzhľadom na uvedené to bude aktuálna téma až po ukončení hodnotenia projektov
výzvy č. 2020/001.
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K uvedenej téme požiadal o slovo podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky, ktorý sa stotožnil s vyjadreniami
p. Šaradína, avšak napriek relatívne prísne nastaveným kritériám v prvej výzve ho milo prekvapilo množstvo
doručených žiadostí odhodlaných a pripravených subjektov stavať športovú infraštruktúru. Na základe uvedeného
sa teda stotožňuje s navýšením alokovanej sumy finančných prostriedkov. V prípade odmeňovania jednotlivých
členov odborných komisií sa stotožňuje s navrhnutou výškou odmeny pre členov odbornej komisie. Na margo
hodnotenia žiadostí uviedol, že FNPŠ disponuje finančnými prostriedkami v rozpočte na odmeňovanie členov
komisií a je za to, aby prichádzali od odbornej komisie profesionálne výstupy na SR FNPŠ, ktorí v konečnom
dôsledku budú rozhodovať aké projekty fond podporí. Rovnako sa opýtal na dodržanie 60-dňovej lehoty na prijatie
rozhodnutia SR FNPŠ a na zrýchlenie procesov navrhol personálne doplniť tím ľudí zabezpečujúcich formálnu
kontrolu žiadostí.
Predseda SR FNPŠ reagoval na otázky členov SR FNPŠ a uviedol, že spomenuté aspekty sa komplexne
vyhodnotia po ukončení formálnej kontroly, práce odbornej komisie a rozhodnutí SR FNPŠ a doplnil, že následne
môže urýchlene prísť vzhľadom na množstvo žiadostí a objem žiadaných prostriedkov k vypísaniu ďalšej výzvy
týkajúcej sa športovej infraštruktúry, ktorá bude reflektovať doteraz nadobudnuté poznatky a skúsenosti. FNPŠ
však môže vypísať iba takú výzvu, na ktorú má finančné prostriedky. V rámci diskusie vyjadril presvedčenie, že
na zasadnutí SR FNPŠ v júni 2021 by sa prijalo finálne uznesenie fondu k tejto výzve. V prípade alternatív vidí i
pre jemu známe riziká plynúce z právnej úpravy za schodnejšie vypísanie novej výzvy ako automaticky navýšiť
pôvodnú výzvu 2020/001. Kľúčovým aspektom budú dáta, ktoré získa FNPŠ po uzavretí prvej „infraštruktúrnej
výzvy“.
Členka SR FNPŠ p. Mária Berdisová doplnila slová predsedu a vyjadrila sa zásadne proti navyšovaniu alokovaných
finančných prostriedkov vo výzve č. 2020/001, keďže je to v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách
verejnej správy. Svoje tvrdenia opierala o zistenia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
v obdobných prípadoch.
Následne predseda SR FNPŠ odovzdal slovo členovi SR FNPŠ p. Gáborovi Asványimu, ktorý prítomným členom
prostredníctvom zdieľanej obrazovky odprezentoval aktualizovaný návrh zásad, spôsobov a kritérií hodnotenia
žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001. Významnou
témou diskusií na zasadnutí odbornej komisii bola úroveň hodnotenia žiadostí, t. j. pri akej požadovanej výške
a koľko hodnotiteľov má žiadosť hodnotiť. V rámci širšej diskusie spolu s predsedom SR FNPŠ a kanceláriou FNPŠ
sa dospelo k záveru, že každá žiadosť by mala byť hodnotená minimálne dvomi hodnotiteľmi. Odborná komisia
navrhla nasledovný systéme hodnotenia:
„Každý člen odbornej komisie hodnotí jemu pridelené žiadosti. Žiadosti sú jednotlivým členom odbornej komisie
prideľované na hodnotenie náhodne. Každú žiadosť posúdia nezávisle niekoľkí rôzni členovia odbornej komisie,
a to podľa nasledujúceho kľúča podľa výšky požadovaného príspevku uvedeného v žiadosti predloženej fondu:
a) požadovaný príspevok od 50 tisíc eur do menej ako 300 tisíc eur – minimálne 2 členovia odbornej komisie,
b) požadovaný príspevok od 300 tisíc eur do menej ako 600 tis. eur – minimálne 3 členovia odbornej komisie,
c) požadovaný príspevok od 600 tisíc eur do menej ako 1 mil. eur – minimálne 4 členovia odbornej komisie,
d) požadovaný príspevok od 1 mil. eur do 1,5 mil. eur – minimálne 5 členovia odbornej komisie.“

Model na hodnotenie žiadostí
VARIANT 4
Príspevok fondu

Žiadostí v
kategórii

50 - 100 tis.
100 - 200 tis.
200 - 300 tis.
300 - 400 tis.

92
51
18
15
13

Počet
hodnotiteľov
Počet
pre
hodnotení
kategóriu
2
184
2
102
2
36
3
45

400 - 500 tis.

11

3

33

500 - 600 tis.
600 - 700 tis.
700 - 800 tis.
800 - 900 tis.
900 - 1 mil.

5
3
3
1
2

3
4
4
4
4

15
12
12
4
8

1 - 1,1 mil.
1,1 - 1,2 mil.
1,2 - 1,3 mil.
1,3 - 1,4 mil.
1,4 - 1,5 mil.

0
1
1
0
3

5
5
5
5
5

0
5
5
0
15

HODNOTITEĽOV
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SPOLU
Hodnotení

476

žiadostí pre 1 hodnotiteľa
39,67
hodnotiteľov
2
3
4
5
spolu

žiadostí
161
31
9
5
206

Okrem navrhovaného systému hodnotenia predložil prítomným členom návrh smernice týkajúcej sa kritérií
hodnotenia žiadosti v rámci výzvy športová infraštruktúra, ktorá bola doručená členom SR FNPŠ pred zasadnutím.
Predseda SR FNPŠ sa v krátkosti vyjadril k navrhovanému zneniu modelu zásad a kritérií hodnotenia žiadostí
o poskytnutie finančných prostriedkov z FNPŠ k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001, a tiež k návrhu
na odmeňovanie členov odbornej komisie.
Na uvedený návrh zareagoval člen SR FNPŠ p. Dušan Šaradín, ktorý sa vyjadril, že jednotlivé projekty má
odsúhlasiť v konečnom dôsledku SR FNPŠ. Hodnotenie odbornej komisie by tak malo mať iba odporúčací
charakter, a preto je toho názoru aby všetky žiadosti boli predložené SR FNPŠ.
Člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi pokračoval ďalej v prezentácii a okrem ďalšieho návrhu, ktorý vzišiel z komisie,
predstavil návrh úpravy čl. 3 ods. 9 Zásad, spôsobov a kritérií hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných
prostriedkov z Fondu na podporu športu k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu
“Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry”, a to v nasledovnom znení:
„9. Komisia všetky žiadosti odporúčané na schválenie vyhodnotí podľa prideleného bodového hodnotenia a podľa
územného princípu v súlade s podmienkami výzvy. Návrh výšky podpory pre jednotlivý projekt bude vo výške
požadovaných finančných prostriedkov od žiadateľa. Nesmie byť vyšší ako požadovaná oprávnená suma,
rovnako nesmie presiahnuť maximálnu možnú sumu určenú na jeden projekt v projektovej/územnej oblasti v rámci
výzvy, nesmie byť nižší ako minimálna suma určená pre jeden projekt v príslušnej projektovej/územnej oblasti v
rámci výzvy. Zároveň musí spĺňať podmienky minimálnej výšky spolufinancovania v rámci výzvy. V prípade, že z
dôvodu vyčerpania prostriedkov v jednotlivej projektovej/územnej oblasti nebude možné pri návrhu výšky
pridelených finančných prostriedkov dodržať podmienku pridelenia celej žiadateľom požadovanej sumy, odborná
komisia navrhne pre takéhoto žiadateľa zníženú výšku sumy na pridelenie. Rozdiel medzi požadovanou a
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zníženou sumou pre žiadateľa v jednotlivej projektovej/územnej oblasti prechádza do poradovníka žiadateľov v
rámci voľnej alokácie. Komisia o hodnotení žiadostí vypracuje protokol.“
Po následnej diskusii prítomných členov predseda SR FNPŠ zhrnul predkladaný návrh zásad, spôsobov a kritérií
hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie
príspevku v rámci programu “Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry” a navrhol hlasovať
o predmetnom bode programu.
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 8/5/2021
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave formálnej
kontroly doručených žiadostí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 od generálnej riaditeľky
kancelárie FNPŠ.
2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave formálnej
kontroly doručených žiadostí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 od predsedu SR FNPŠ a
predsedu odbornej komisie “Športová infraštruktúra” vzhľadom na jej zasadnutie konané dňa 13. 4. 2021.
3. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje zásady, spôsoby a kritéria hodnotenia žiadostí
o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu k výzve na predkladanie žiadostí
o poskytnutie príspevku s pripomienkami.
Hlasovanie o návrhu:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
9. MOŽNÁ SPOLUPRÁCA FNPŠ NA PROJEKTE SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO
VÝBORU (ďalej ako “SOŠV”) A SPOLOČNOSTI PricewaterhouseCoopers Advisory, s. r. o. (ďalej len
“PWC”) S NÁZVOM “SLOVENSKÝ ŠPORT 2030” A. PRIPOMIENKY FNPŠ K DOKUMENTU ANALÝZA
SÚČASNÉHO STAVU ŠPORTU NA SLOVENSKU (ďalej “analýza SOŠV a PWC”) B. PUBLIKÁCIA ANALÝZA
SOCIOEKONOMICKÉHO PRÍNOSU NEZISKOVÉHO SEKTORA A STAVU A TRENDOV ROZVOJA
OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI, KONKRÉTNE ZA VŠEOBECNE PROSPEŠNÚ OBLASŤ: ŠPORT (ďalej
“analýza USVROS”) A JEJ MOŽNÝ VPLYV VYLEPŠENIE ANALÝZY SOŠV A PWC C. STAV SPOLOČNÉHO
PROJEKTU FNPŠ, SOŠV a MŠVVaŠ SR ”DATABÁZA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY NÁRODNÉHO
VÝZNAMU”
Predseda FNPŠ otvoril bod programu a zrekapituloval zaslané pripomienky zo strany členov SR FNPŠ
k dokumentu analýza SOŠV a PWC. Následne uviedol, že to predmetná analýza úzko súvisí i s projektom, ktorý
beží na úrovni FNPŠ, SOŠV a MŠVVŠ, ktorého úlohou je zmapovať databázu športovej infraštruktúry na
Slovensku.
Následne odovzdal slovo členovi SR FNPŠ p. Gáborovi Asványimu, ktorý v úvode poďakoval za spätné väzby
k tomuto dokumentu a oboznámil členov SR FNPŠ s aktuálnym stavom analýzy SOŠV a PWC. Spoločnosť PWC
momentálne na zapracovaní pripomienok k dokumentu a doplnil, že v najbližšom období sa uskutoční valné
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zhromaždenie SOŠV, kde budú prezentované členom SOŠV výstupy z tejto analýzy. Prebieha diskusia ohľadom
skvalitnenia procesu dát, aby boli verejne prístupné, a aby procesy jednotlivých výpočtov boli na takej úrovni, aké
sa používajú na úrovni štátu. Z tohto dôvodu SOŠV malo stretnutie s Úradom hodnoty za peniaze, ktorý prisľúbil
participáciu na tomto projekte. Všetky dáta budú posudzované aj v kooperácii s týmto úradom. Na záver oboznámil
členov SR FNPŠ s ďalším postupom a uviedol, že v záujme SOŠV je oboznámiť svojich členov
o spustených procesoch a v najbližších týždňoch oficiálnou formou požiadať fond, aby navrhol do jednotlivých
pilierov svojich zástupcov.
Predseda SR FNPŠ doplnil a uprel pozornosť na základnú filozofiu- t.j. hromadným spôsobom prístupných
zdrojových dát projektu (t.j. komukoľvek pomocou internetu), čo považuje spolu s transparentným financovaním
projektu za nutnú podmienku a rovnako tak aj veľmi široký participatívny prístup, na čom sa po vzájomnej
komunikácii o projekte zhodli aj s prezidentom SOŠV.
Následne predseda SR FNPŠ otvoril diskusiu k predmetnému bodu.
Členovia SR FNPŠ sa postupne pýtali na predmetnú analýzu SOŠV a PWC ako aj vzájomnú kooperáciu SOŠV
a MŠVVŠ. Na jednotlivé otázky odpovedal člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi.
V závere tohto bodu predseda SR FNPŠ uvítal iniciatívu SOŠV v projekte vypracovania stratégie športu
a vzájomnej intenzívnej komunikácie SOŠV s fondom. Následne požiadal pracovníka FNPŠ p. Petra Meleka, aby
poskytol aktualizované informácie k spoločnému projektu MŠVVŠ, SOŠV a FNPŠ s názvom „Databáza športovej
infraštruktúry národného významu“.
V úvode pracovník FNPŠ p. Peter Melek poďakoval za slovo a informoval členov SR FNPŠ o projekte. V rámci
projektu bola vytvorená pracovná skupina, ktorej členmi sú zástupcovia MŠVVŠ, SOŠV a fondu. Pracovná skupina
diskutovala o tom, akým spôsobom by bolo možné dopracovať sa k databáze športovej infraštruktúry na Slovensku.
V súčasnosti sa zamerali na športovú infraštruktúru národného významu, kde po vzájomných konzultáciách bol
vypracovaný formulár, ktorý sa rozhodli distribuovať na národné športové zväzy s termínom na odovzdanie
do 30.04.2021. Na základe spolupráce so zväzmi by mali disponovať reálnym zoznamom obsahujúcim športovú
infraštruktúru národného významu na Slovensku, ktorý by predstavoval prvý sumár zozbieraných dát. Formulár bol
doručený 50 národným športovým zväzom, od ktorých postupne prichádzajú spätné väzby. O výsledkoch bude SR
FNPŠ informovať po ukončení prvej fázy zberu dát.
Po následnej diskusii a informovaní členov SR FNPŠ o stave projektu „Databáza športovej infraštruktúry
národného významu“ p. Petrom Melekom predseda SR FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu.
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 9/5/2021
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie dokument analýza súčasného stavu športu na
Slovensku (ďalej “analýza SOŠV a PWC”) a má záujem spolupracovať na projekte SOŠV a PWC
„Slovenský šport 2030“.
2. Správna rada Fondu na podporu športu navrhuje, aby ďalší spôsob tvorby projektu si za základnú
filozofiu osvojil hromadným spôsobom prístupné zdrojové dáta projektu (t.j. komukoľvek pomocou
internetu), transparentné financovanie ako aj veľmi široký participatívny prístup.
Hlasovanie o návrhu:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
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Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
10. SÍDLO FNPŠ A. INFORMÁCE O NEDÁVNEJ KOLAUDÁCII DOMU ŠPORTU A USKUTOČNENEJ
OBHLIADKE MOŽNÝCH PRIESTOROV FNPŠ V ŇOM DŇA 16. 4. 2021, B. POVERENIE PREDSEDU SR FNPŠ
NA ĎALŠIE ROKOVANIE PRI MOŽNOM BUDÚCOM UZAVRETÍ NÁJOMNEJ ZMLUVY V DOME ŠPORTU, C.
POVERENIE GRK FNPŠ NA UZAVRETIE DODATKU K EXISTUJÚCEJ NÁJOMNEJ ZMLUVE NA AKTUÁLNE
DOČASNÉ PRIESTORY KANCELÁRIE FNPŠ PRE ÚČELY ICH ROZŠÍRENIA
Predseda FNPŠ uviedol bod programu a oboznámil členov SR FNPŠ o obhliadke priestorov Domu športu, ktorá
sa uskutočnila po kolaudácii stavby a stave rokovaní s prenajímateľom.
Následne odovzdal slovo členovi SR FNPŠ p. Gáborovi Asványimu, ktorý poskytol členom SR FNPŠ informácie
o novom sídle SOŠV v Dome športu, kde by sa mal SOŠV presťahovať dňa 1. 6. 2021.
V rámci tohto bodu programu predseda SR FNPŠ požiadal členov SR FNPŠ o udelenie poverenia pre generálnu
riaditeľku kancelárie FNPŠ na uzatvorenie nájomnej zmluvy na ďalšie priestory v aktuálnom faktickom sídle FNPŠ.
V prípade hľadania stáleho nového sídla fondu požiadal členov SR FNPŠ o poverenie na ďalšie rokovanie s tým,
že na najbližšie zasadnutie SR FNPŠ by prišiel s podrobnejším návrhom, nakoľko ku dňu konania zasadnutia
nedisponoval podrobnejšími podkladmi ako je napríklad návrh nájomnej zmluvy.
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. 10/5/2021
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie o nedávnej kolaudácii Domu športu
a uskutočnenej obhliadke možných priestorov FNPŠ v ňom dňa 16. 4. 2021.
2. Správna rada Fondu na podporu športu poveruje predsedu SR FNPŠ na ďalšie rokovanie pri možnom
budúcom uzavretí nájomnej zmluvy v Dome športu.
3. Správna rada Fondu na podporu športu poveruje GRK FNPŠ na uzavretie dodatku k existujúcej nájomnej
zmluve na aktuálne dočasné priestory kancelárie FNPŠ pre účely ich rozšírenia.
Hlasovanie o návrhu:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
11. INFORMÁCIE K ROZPOČTOVNÉMU PROCESU PRE ROK 2020 A. NÁVRH VÝROČNEJ SPRÁVY FNPŠ
ZA ROK 2020 B. STAV ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY FNPŠ ZA ROK 2020 – INFORMÁCIE O PRIEBEHU
A VÝSLEDKOCH SPOLUPRÁCE KANCELÁRIE FNPŠ, NŠC AKO DODÁVATEĽA ÚČTOVNÝCH SLUŽIEB A
AUDÍTORA FNPŠ
Predseda FNPŠ uviedol bod programu a uviedol, že návrh výročnej správy za rok 2020 tvorí prílohu podkladov
doručených všetkým členom SR FNPŠ. V tejto veci uviedol, že vo vzťahu k výročnej správe za predchádzajúci rok
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si fond splnil všetky povinnosti. Členov SR FNPŠ tiež informoval, že fond nepredĺžil po 31.12.2020 spoluprácu
so súčasným dodávateľom účtovných služieb, ktorým bolo Národné športové centrum. V prípade účtovnej závierky
a výročnej správy za rok 2020 vyslovil presvedčenie, že sa do termínu 30.06. podarí schváliť účtovnú závierku
a výročnú správu fondu za prechádzajúci rok spolu so zapracovanými pripomienkami audítora. Predseda SR FNPŠ
dal členom na vedomie, že najbližší týždeň prebehnú rokovania medzi zástupcami fondu a Ministerstva financií
Slovenskej republiky o prípadných dodatočných finančných prostriedkoch pre fond v roku 2021 pre fond, čo všetko
limituje i rozpočtový proces v roku 2021.
Následne požiadal ekonóma FNPŠ p. Jozefa Tvrdoňa o prípadné doplnenie. Ten ozrejmil členom SR FNPŠ, čo
predstavuje spomínanú pohľadávku 200 000 eur z roku 2019, a prečo audítor nemohol vydať kladný výrok
k účtovnej závierke za rok 2019. Na základe uvedeného je potrebné sa s touto položkou vysporiadať, aby sa vedel
audítor vyjadriť kladne k výročnej správe a účtovnej závierke za rok 2020.
O slovo požiadal podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky a upresnil niektoré informácie vo vzťahu k výročnej
správy fondu za predchádzajúci rok.
Po následnej diskusii predseda SR FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu.
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 11/5/2021
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie k aktuálnemu stavu návrhu výročnej
správy FNPŠ a stavu účtovnej závierky FNPŠ za rok 2020.
Hlasovanie o návrhu:
Prítomní: 10
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 1 (Turčány)
Uznesenie bolo prijaté.
12. ROZPOČTOVÝ PROCES PRE ROK 2021 A. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH FNPŠ OD 1. 1.
2021 DO 15. 4. 2021 B. INFORMÁCIE K PRIPRAVOVANÉMU NÁVRHU ORGANIZAČNEJ SCHÉMY
KANCELÁRIE SO STRUČNÝM POPISOM JEDNOTLIVÝCH POZÍCIÍ C. INFORMÁCIE K PRIPRAVOVANÉMU
ROKOVANIU S MF SR V TÝŽDNI 26. - 30. 4. 2021 D. STRUČNÝ PRVOTNÝ NÁČRT ROZPOČTU NA ROK 2021
VZHĽADOM NA VÍZIU A MISIU FONDU NA PODPORU ŠPORTU A JEHO KRÁTKODOBÉ A STREDNODOBÉ
CIELE A STARTEGICKÉ ZÁMERY POTOM AKO SA ZÁKLADNÝ STARTEGICKÝ DOKUMENT SR V OBLASTI
ŠPORTU – KONCEPCIA ŠTÁTNEJ POLITIKY V OBLASTI ŠPORTU – SLOVENSKÝ ŠPORT 2020, KTORÚ
PRIJALA VLÁDA SR DŇA 19. DECEMBRA 2012, I NA ŇU NADVÄZUJÚCA KONCEPCIA PRÁCE SO
ŠPORTOVO TALENTOVANOU MLÁDEŽOU NA ROKY 2015 – 2020, STALI K 31. 12. 2020 UŽ NEAKTUÁLNYM
Predseda SR FNPŠ krátko uviedol bod programu a oboznámil členov SR FNPŠ, že v decembri 2020 dostali
komplexnú informáciu o príjmoch a výdavkoch FNPŠ od vzniku fondu až do zasadnutia SR FNPŠ dňa 18.
decembra 2020. Následne kancelária fondu opäť poskytla členom SR FNPŠ informáciu k príjmom a výdavkom
fondu v obdobiach od 1. 1. 2021 do konca apríla 2021.
Kancelária FNPŠ poskytla na vedomie členom SR FNPŠ komplexnú informáciu k pripravovanému návrhu
organizačnej schémy kancelárie so stručným popisom jednotlivých pozícií, bližšie sa k tomu však vyjadrí generálna
riaditeľka kancelárie FNPŠ.
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Predseda SR FNPŠ ďalej uviedol, že fond už má k dispozícii finančné prostriedky na rok 2021 v zmysle zákona
č. 310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu. Finančné prostriedky, ktoré má FNPŠ obdržať v zmysle uznesenia
vlády SR z roku 2019 ešte nie sú na účte fondu, avšak v tejto veci už dostal písomné avízo o ich pridelení.
Predseda SR FNPŠ poskytol prítomným členom informácie z rokovania splnomocnenca vlády pre mládež a šport,
štátneho tajomníka a generálneho riaditeľka MŠVVŠ pre šport spolu s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
Následne predseda SR FNPŠ oficiálne listom inicioval rokovanie so zástupcami Ministerstva financií Slovenskej
republiky, aby fond vzhľadom už k schváleným schémam vedel predložiť návrh rozpočtu na rok 2021. Predmetné
stretnutie mu bolo zo strany ministerstva už potvrdené na nasledujúci pracovný týždeň. Na základe tohto stretnutia
bude schopný poskytnúť členom SR FNPŠ viac informácií aj k návrhu tvorby rozpočtu fondu.
Následne sa člen SR FNPŠ p. Jozef Turčány z dôvodu pracovných povinností poďakoval všetkým členom
SR FNPŠ za spoluprácu a odpojil sa z online zasadnutia pri tomto bode programu, čím sa zmenilo kvórum
členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí.
K uvedenému bodu mal pripomienku člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb, ktorého zaujímalo ako vidí predseda SR
FNPŠ vzhľadom na avizované rokovanie s Ministerstvom financií Slovenskej republiky možnosť získať
pre infraštruktúrne projekty finančné prostriedky z Plánu obnovy. Predseda SR FNPŠ reagoval, že neeviduje
žiadnu iniciatívu zo strany štátu, aby akékoľvek prostriedky z Plánu obnovy boli určené pre fond. V danom prípade
cieľom FNPŠ je vypracovať schémy štátnej pomoci na projekty, aby bol v prípade možnosti čerpania finančných
prostriedkov pripravený a posunul veci čo najefektívnejšie dopredu.
V krátkosti sa k téme vyjadril aj podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky, ktorý by rád schválil do konca júna
2021 rozpočet fondu. Vzhľadom na avizované rokovania s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vyslovil apel,
aby si fond pripravil stratégiu, resp. filozofiu aspoň na najbližšie obdobie, s čím počítajú MŠVVŠ, SOŠV a ďalšie
zainteresované strany pri rozvoji športovej infraštruktúry.
Členka SR FNPŠ p. Mária Berdisová doplnila slová podpredsedu SR FNPŠ a uviedla, že by bolo vhodné sa
informovať o stave pripravovanej novely zákona o fonde na podporu športu. Vo veci zmeny uznesenia z národných
športových projektov na „klasickú“ športovú infraštruktúru sa vyjadrila, že do termínu zasadnutia SR FNPŠ je
potrebné sa zamyslieť nad vyjadrením názoru a smerovaním fondu v tejto veci smerom k orgánom štátnej správy.
Na záver predseda SR FNPŠ predložil členom SR FNPŠ hrubý náčrt rozpočtu FNPŠ na rok 2021 prostredníctvom
zdieľanej obrazovky a poukázal na jednotlivé kapitoly rozpočtu, s ktorými fond disponuje. Okrem finančných
prostriedkov fondu vyplývajúcich zo zákona, FNPŠ v súčasnosti disponuje na základe zmluvy s MŠVVŠ aj
finančnými prostriedkami vo výške 10 mil. EUR prerozdelenými v pomere 6 mil. EUR + 4 mil. EUR. Z prvého balíka
bolo použitých prostredníctvom výzvy 3,4 mil. EUR na sanáciu strát spôsobených COVID-19 pre profesionálne
kluby a organizácie. Zvyšná suma nevyčerpaných finančných prostriedkov a ich použitie bude predmetom dohody
s MŠVVŠ. V prípade výzvy „pre amatérsky šport“ ostalo nevyčerpaných 2,3 mil. EUR z pôvodných 4 mil. EUR. V
zmysle uznesenia vlády fond disponuje taktiež finančnými prostriedkami vo výške 2 mil. EUR na rozvoj športovej
infraštruktúry. Vo veci novely zákona č. 310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu predseda SR FNPŠ uviedol, že
eviduje túto informáciu o novele zákona, ale nie je zahrnutý v pracovnej skupine, ktorá pripravuje novelu zákona
o športe a nemá k dispozícii ani žiadny návrh novely zákona o fonde. Členka SR FNPŠ p. Berdisová iba doplnila,
že legislatívny plán vlády počíta s vypracovaním novely zákona o fonde na podporu športu, avšak nevie v akej je
v súčasnosti fáze. Na záver predseda SR FNPŠ poznamenal, že štátnemu tajomníkovi MŠVVŠ pre šport posielal
oficiálny list, kde i jeho informoval o uznesení prijatom jednohlasne SR FNPŠ vo vzťahu k tomu, že akékoľvek
strategické rozhodnutia v športe by sa mali uskutočniť v komunikácii a spolupráci s fondom.
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. 12/5/2021
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie o príjmoch a výdavkoch FNPŠ
od 1. 12. 2020 do 21. 4. 2021.
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2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu k pripravovanému návrhu
organizačnej schémy kancelárie so stručným popisom jednotlivých pozícií.
3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu k pripravovanému rokovaniu
s Ministerstvom financií Slovenskej republiky v týždni 26.-30.4.2021.
4. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu k stručnému prvotnému náčrtu
rozpočtu na rok 2021 vzhľadom na víziu a misiu Fondu na podporu športu a jeho krátkodobé a strednodobé
ciele a strategické zámery potom ako sa základný strategický dokument SR v oblasti športu – Koncepcia
štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020, ktorú prijala vláda SR dňa 19. decembra 2012, i
na ňu nadväzujúca Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020, stali
k 31.12.2020 už neaktuálnym.
Hlasovanie o návrhu:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
13. RÔZNE
Predseda SR FNPŠ otvoril bod programu a informoval členov SR FNPŠ o pracovnom stretnutí s primátorom Košíc,
kde mu bol prezentovaný projekt rozvoja športovej infraštruktúry v meste s názvom evokujúcim jej reštart.
Vzhľadom na zlepšujúcu sa pandemickú situáciu na Slovensku predniesol členom SR FNPŠ návrh
uskutočniť nasledujúce zasadnutie SR FNPŠ už v prezenčnej forme, ideálne v druhom najväčšom meste v SR.
Termín najbližšieho zasadnutia SR FNPŠ bol stanovený na koniec mája 2021.
Člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb v prípade zasadnutia SR FNPŠ v termíne 7. – 12. 6. a po 27. 6. vopred ospravedlnil
svoju účasť z pracovných dôvodov. Zároveň položil otázku, či pre amatérske kluby, ktoré sa z nejakého dôvodu
neprihlásili do výzvy č. 2021/002 bude vyhlásená prípadne ďalšia výzva.
Na uvedené reagoval predseda SR FNPŠ a uviedol, že túto vec je potrebné komunikovať spolu s MŠVVŠ pre
znenie existujúcej zmluvy.
Predseda SR FNPŠ v krátkosti informoval členov SR FNPŠ aj o personálnom stave a pracovných úlohách
kancelárie FNPŠ.
O slovo požiadal ešte člen SR FNPŠ p. Dušan Šaradín a ešte raz požiadal o vysvetlenie problematiky
dofinancovania výzvy č. 2020/001 športová infraštruktúra. Na uvedenú otázku opäť zareagovala členka SR FNPŠ
p. Mária Berdisová a jej vyjadrenie doplnil predseda SR FNPŠ.
Na uvedené reagoval podpredseda SR FNPŠ a požiadal o upresnenie v akom postavení budú vo vzťahu
k prípadnej ďalšej infraštruktúrnej výzve vypísanej fondom neúspešní žiadatelia z prvej výzvy. Odpoveď k tomu
opäť poskytla členka SR FNPŠ p. Mária Berdisová.
Na záver zasadnutia SR FNPŠ sa predseda SR FNPŠ poďakoval za konštruktívny a bezproblémový priebeh
zasadnutia a zaželal všetkým príjemný zvyšok dňa.
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