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Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-8/2021 
 
 

 

ZÁPISNICA 
z 24. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu 

 
 
 
 

Miesto konania: Zasadacia miestnosť radnice mesta Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava 
 
Dátum a čas konania: 09.07.2021, od 09:15 hod. do 15:00 hod. 
 
 
Členovia SR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
1. Ladislav Križan, predseda SR FNPŠ 
2. Jaroslav Rybánsky, podpredseda SR FNPŠ 
3. Mária Berdisová, členka SR FNPŠ 
4. Ivan Greguška, člen SR FNPŠ 
5. Miroslav Dráb, člen SR FNPŠ 
6. Ľudovít Jurinyi, člen SR FNPŠ 
7. Gábor Asványi, člen SR FNPŠ 
8. Dušan Šaradín, člen SR FNPŠ 
9. Jozef Krnáč, člen SR FNPŠ 
10. Branislav Tréger, člen SR FNPŠ 
11. Michal Varmus, člen SR FNPŠ  
 
Členovia SR FNPŠ neprítomní na zasadnutí: 

 
- 
 

Členovia DR FNPŠ neprítomní a ospravedlnení na zasadnutí: 
 

Jaromír Šmátrala, predseda DR FNPŠ 
 
Pracovníci FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
1. Renata Munková, generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ 
2. Silvia Ondrejčáková, koordinátorka procesov FNPŠ 
3. Michal Fabian, právnik FNPŠ 
4. Jozef Tvrdoň, ekonóm FNPŠ 
5. Jakub Homoľa, správca webu a sociálnych sietí FNPŠ 
 
Prizvaní hostia na zasadnutí: 
 
1. Peter Bročka, primátor mesta Trnava 
2. Juraj Fuzák, predseda komisie pre mládež a šport mesta Trnava 
3. 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 hostí, členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí a skonštatoval, že SR FNPŠ v zmysle 
čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ je uznášaniaschopná. Vypracovaním zápisnice  
zo zasadnutia bol poverený právnik FNPŠ p. Michal Fabian, overením zápisnice koordinátorka procesov FNPŠ  
p. Silvia Ondrejčáková a generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková. 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan následne odprezentoval navrhovaný program zasadnutia, ktorý bol  
pred zasadnutím zaslaný na vedomie všetkým členom SR FNPŠ. 
 
Návrh programu zasadnutia SR FNPŠ:  
 

1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov 
2. Športová infraštruktúra na území mesta Trnava - história, stav a perspektívy predstavené primátorom 

mesta Trnava Petrom Bročkom a jeho tímom 
3. Informácie od predsedu SR FNPŠ od posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 26. 6. 2021 
4. Schvaľovanie účtovnej závierky za rok 2020 a správy audítora, schvaľovanie výročnej správy za rok 2020 
5. Schvaľovanie rozpočtu FNPŠ vzhľadom na dodatočne pridelené zdroje od MF SR v júli 2021 
6. Výzva na poskytnutie mimoriadnej pomoci č. 2021/002 - amatérske kluby a organizácie 

a) informácie od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ o aktuálnom stave formálnej kontroly 
b) schvaľovanie rozhodnutí o poskytnutí príspevku - 2. časť žiadostí 

7. 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 ukončení formálnej kontroly doručených 
žiadostí 

b) komplexné finálne informácie od predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra” o ukončení 
odborného hodnotenia pridelených žiadostí - Záverečná správa 

c) spoločný návrh členov odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ a predsedu SR FNPŠ  
na navýšenie sumy alokovanej na výzvu vzhľadom na celkový počet a kvalitu predložených 
žiadostí a dodatočne pridelených zdrojov od MF SR v júli 2021 

d) schvaľovanie návrhov rozhodnutí o poskytnutí príspevku 
8. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby -

prerokovanie aktualizovaného znenia vzhľadom na dodatočne pridelené zdroje od MF SR a aktualizovaný 
stav schém pomoci po pripomienkach PMÚ SR 

9. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre prevádzkovateľov športovo-
infraštruktúrnych prevádzok - prerokovanie aktualizovaného znenia vzhľadom na dodatočne pridelené 
zdroje od MF SR a aktualizovaný stav schém pomoci po pripomienkach PMÚ SR 

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

Uznesenie č. 1/8/2021 
 
Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje zmenu návrhu programu zasadnutia: 
 

1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov 
2. Športová infraštruktúra na území mesta Trnava - história, stav a perspektívy predstavené 

primátorom mesta Trnava Petrom Bročkom a jeho tímom 
3. Informácie od predsedu SR FNPŠ od posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 26. 6. 2021 
4. Schvaľovanie rozpočtu FNPŠ vzhľadom na dodatočne pridelené zdroje od MF SR v júli 2021 
5. Výzva na poskytnutie mimoriadnej pomoci č. 2021/002 - amatérske kluby a organizácie 
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a) informácie od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ o aktuálnom stave formálnej kontroly 
b) schvaľovanie rozhodnutí o poskytnutí príspevku - 2. časť žiadostí 

6. 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 ukončení formálnej kontroly 
doručených žiadostí 

b) komplexné finálne informácie od predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra”  
o ukončení odborného hodnotenia pridelených žiadostí - Záverečná správa 

c) spoločný návrh členov odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ a predsedu SR FNPŠ  
na navýšenie sumy alokovanej na výzvu vzhľadom na celkový počet a kvalitu 
predložených žiadostí a dodatočne pridelených zdrojov od MF SR v júli 2021 

d) schvaľovanie návrhov rozhodnutí o poskytnutí príspevku 
7. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové 

kluby - prerokovanie aktualizovaného znenia vzhľadom na dodatočne pridelené zdroje od MF SR 
a aktualizovaný stav schém pomoci po pripomienkach PMÚ SR 

8. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre prevádzkovateľov 
športovo-infraštruktúrnych prevádzok - prerokovanie aktualizovaného znenia vzhľadom  
na dodatočne pridelené zdroje od MF SR a aktualizovaný stav schém pomoci po pripomienkach 
PMÚ SR 

9. Rôzne  
 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 

Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
2. ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA NA ÚZEMÍ MESTA TRNAVA - HISTÓRIA, STAV A PERSPEKTÍVY 
PREDSTAVENÉ PRIMÁTOROM MESTA TRNAVA PETROM BROČKOM A JEHO TÍMOM 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan otvoril predmetný bod programu a na úvod privítal zástupcov mesta Trnava, 
a to primátora mesta Trnava p. Petra Bročku a predsedu komisie pre mládež a šport mesta Trnava  
p. Juraja Fuzáka. Následne odovzdal slovo primátorovi mesta Trnava p. Petrovi Bročkovi, ktorý spolu so svojimi 
spolupracovníkmi odprezentoval projekty mesta Trnava jej históriu, stav a perspektívu ich budovania. Členom SR 
FNPŠ pripomenul, že všetky prezentované športoviská spolu navštívia v rámci poobedňajšieho programu 
aj  priamo teréne. 
 
Na úvod primátor mesta Trnava p. Peter Bročka členom SR FNPŠ prostredníctvom prezentácie ukázal všešportový 
areál SLÁVIA a uviedol, že väčšina infraštruktúrnych projektov mesta prebieha práve v tomto areáli, ktorý obsahuje 
atletickú časť a ďalšiu voľnú plochu na rozvoj ďalšej športovej infraštruktúry. V areáli momentálne prebieha 
výstavba unikátnej šikmej šprintérskej dráhy v rozmere 200 m určenej nielen pre atlétov, ale aj iných športovcov 
a širokú verejnosť. Súčasťou dráhy bude z bočnej strany aj sada atypických schodísk s rôznou výškou a sklonom 
určené na doplnkový tréning. Vo vnútri areálu bude aj krytá šprintérska dráha v dĺžke 60 m, čo len doplní unikátnosť 
celého tréningového zariadenia. Následne členom SR FNPŠ ukázal projekt ďalšieho futbalového ihriska s umelou 
trávou, kde už bola ukončená súťaž na dodávateľa a poďakoval Slovenskému futbalovému zväzu, ktorý  
na tomto projekte participoval sumou 500-tisíc EUR. Ďalej prezentoval relatívne unikátne riešenie futbalového „dvoj 
ihriska“ s umelou trávou, ktoré je riešené ako jedna rovná trávnatá plocha hneď vedľa ďalších futbalových ihrísk 
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s umelou trávou v areáli Slávie určené pre potreby futbalistov Spartaka Trnava, Slávie, prípadne iných menších 
tímov. 
 
Následne členom SR FNPŠ ukázal projekt cvičebnej zostavy na funkčný tréning s pracovným názvom „Powerpark“, 
ktorý je už čiastočne realizovaný v rámci všetkých revitalizácii vnútroblokových priestorov v meste, ale jeden 
centrálny v areáli Slávie doslúžil, a preto tento projekt by ho mal v najbližšej dobe nahradiť. Ide o jednu 
z najpopulárnejších športových infraštruktúr v meste hlavne z dôvodu jednoduchého používania a je určený pre 
širokú športovú verejnosť. Doplnil, že projekt „Powerparku“ je príkladom toho, čo sa odzrkadľuje aj v inej športovej 
infraštruktúre a napĺňa dva princípy. Prvým princípom je dekoncentrácia, resp. decentralizácia športovísk, a teda 
podľa jeho názoru ideálne by bolo, aby každá mestská časť bola nejaká zóna, kde sa dá uskutočňovať široká škála 
športových aktivít. Cieľová skupina nie je poloprofesionálny alebo profesionálny šport, ale hobby športovci a bežní 
občania, a aby sa deti dostali k športu nielen počas telesnej výchovy v školách, ale aj po škole. Kľúčové pre mesto 
Trnava je v danom prípade, aby infraštruktúra na športovanie bola vybudovaná a verejná, čo je základný koncept 
mesta aj pri budovaní školských areálov.  
 
Následne predstavil jednu z vizualizácii realizačnej projektovej dokumentácie na najväčší „pumptrack“ areál  
na Slovensku, keďže v meste bola bikrosová dráha, ktorá si svoje už prežila a viac menej aj dožila. V porovnaní 
s petržalských pumptrackom by mal mať areál dvojnásobnú veľkosť, U-čko a bazén.  
 
Hlavným cieľom mesta Trnava je rozvoj športovej infraštruktúry pri základných školách, kde primátor mesta Trnava 
p. Peter Bročka predstavil členom SR FNPŠ aktuálne dokončenú realizáciu športového areálu pri základnej škole 
na Gorkého ulici, ktorý obsahuje multifunkčné ihrisko, základné fitness prvky, basketbalové ihrisko, hádzanársku 
zónu, šprintérsku zónu a doskočisko. V danom formáte to predstavuje vyšší nadštandard pre základnú školu 
a doplnil, že do konca budúceho roka by mali byť všetky športové areály pri základných školách v meste Trnava 
zrekonštruované alebo s projektovou dokumentáciou na úrovni stavebného povolenia. Pre mesto Trnava ide 
o základný pilier, aby deti v prostredí výučby mali bezproblémový prístup ku kvalitnej športovej infraštruktúre. 
 
Ďalšou školskou športovou infraštruktúrou, ktorú predstavil je športový areál základnej školy na Spartakovskej ulici, 
kde sa mesto Trnava obrátilo aj na štátne orgány, aby mesto dokázalo prefinacovať časti týchto športových areálov 
pri základných školách, ktoré musia spĺňať rôzne podmienky a dúfa, že eurofondy výrazným spôsobom pomôžu 
mestu financovať rozvoj školskej športovej infraštruktúry. V areáli by sa mala nachádzať 250 m bežecká dráha 
v počte minimálne 5 dráh, doskočisko, dve ďalšie ihriská, detské prvky a herná zóna. S najväčšou 
pravdepodobnosťou to bude najväčší a najkvalitnejší športový areál pri základnej škole. Považuje ho za ťažký 
nadštandard na súčasné česko-slovenské pomery. Následne primátor mesta Trnava p. Peter Bročka krátko 
premostil na tému pripravenosti samosprávy a uviedol, že úroveň pripravenosti mesta Trnava je vysoká, avšak 
nebolo to vždy úplne jednoduché.  
 
Predstavil tiež projekt najmenšieho formátu športovej haly pri základnej škole Ivana Kraska v mestskej časti 
Modranka. Ide o malú telocvičňu spĺňajúcu základné požiadavky pre výuku a o jedinú základnú školu v meste, ktorá 
doteraz nemala žiadnu vlastnú športovú halu. Pre výučbu má k dispozícii telocvičňu, za ktorou je však potrebné 
dochádzať niekoľko stoviek metrov. Realizačná projektová dokumentácia je hotová, v súčasnosti beží  konanie  
na získanie stavebného povolenia, ktoré by malo byť vydané koncom septembra 2021. Predpokladaná hodnota 
zákazky sa pohybuje na úrovni 1,5 mil. EUR.  
 
Primátor meste Trnava p. Peter Bročka ďalej odprezentoval projekt rozvoja bazénovej infraštruktúry v meste  
pre rekreačných športovcov, poloprofesionálnych a profesionálnych športovcov, s ktorou sa zaoberá väčšina miest 
na území Slovenskej republiky. Po komunikácii s plaveckou športovou obcou a mapovaní stavu infraštruktúry tohto 
typu dospel k zisteniu, že bazénová infraštruktúra je na Slovensku v kritickom stave. Magistrát mesta Trnava sa 
snažil rozpracovať projekt letného kúpaliska Castiglione, ktoré má 50 m plaveckú dráhu, do rôznych formátov  
od rekonštrukcie zázemia cez nafukovačku až po kompletnú prestavbu. Tento projekt je momentálne vo fáze štúdie 
s tým, že do konca roka by mala byť pripravená kompletná projektová dokumentácia. Realizačná projektová 
dokumentácia sa pohybuje v rozsahu približne 1 mil. EUR.  Uviedol, že dôležité je určiť, či športová infraštruktúra 
má slúžiť regionálnemu alebo národnému účelu. Pri infraštruktúre národného významu sa cenová relácia 
športoviska pohybuje približne vo výške 15 mil. EUR, ktorá je pre akékoľvek mesto na Slovensku s výnimkou 
Bratislavy a Košíc, nerealizovateľná vec.  
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K schéme vypracovanej k výzve č. 2020/001 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu 
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ vypísanej FNPŠ, ktorá počíta so spoluúčasťou 
financovania žiadateľom vo výške 50% sa vyjadril, že sa s ňou plne stotožňuje, avšak bolo by potrebné 
v budúcnosti zásadne rozlišovať športové projekty školskej infraštruktúry, hobby infraštruktúry, bežnej športovej 
infraštruktúry a národné projekty. V prípade národných projektoch je toho názoru, aby štát zvýšil percento 
spoluúčasti aspoň na 70%, ideálne na 80% a všetko v tomto rozmedzí je realizovateľné pre mesto krajskej veľkosti. 
Mesto, resp. VÚC by si následne prevzalo kompletné náklady súvisiace s prevádzkou počas doby životnosti 
prevádzky a zaviazalo by sa spravovať túto infraštruktúru.  
 
Na uvedené reagovala členka SR FNPŠ p. Mária Berdisová otázkou, či mesto neuvažovalo do týchto projektov 
zapojiť súkromných partnerov vo forme PPP projektov. Primátor mesta Trnava p. Peter Bročka uviedol, že sú 
otvorení aj takejto forme projektov, avšak dnes sa všetky mestá stretávajú s nedostatkom plôch na športovanie a 
partner bude mať v takom prípade dve požiadavky. Prvá je ekonomizácia voľných priestorov, čo by zásadne nebol 
až taký problém a po druhé prenájom hodín, resp. využívanie športových plôch na podujatia. V danom prípade je 
kľúčové lavírovanie komu budú športoviská určené, a či ide o bežné športovisko alebo športovú infraštruktúru  
pre profesionálnych športovcov, nakoľko je veľmi náročné finančne zvládnuť také 2-3 priestory. V závere uviedol, 
že sa tomu mesto Trnava nebráni, ale musí byť od začiatku jednoznačné, čo je tá hodnota za peniaze aj v  kontexte 
prevádzky športoviska.  
 
Členom SR FNPŠ predstavil veľký projekt národného cyklistického centra, ktorý už komunikoval aj s prezidentom 
Slovenského zväzu cyklistiky p. Petrom Privarom o umiestnení takéhoto veľkého projektu. Mesto Trnava disponuje 
viac ako 1100 ha poľnohospodárskymi pozemkami aj v priamej blízkosti zastaveného územia mesta, pričom je 
schopné vyčleniť prakticky neobmedzený počet hektárov na akýkoľvek projekt národného významu tohto typu.  
Pri tomto projekte národného cyklistického centra ide o pozemok vo výmere približne 25 ha. 
 
Ďalším projektom národného významu je národné strelecké centrum, ktoré je na úrovni projektovej predprípravy 
a základnej štúdie. Mesto Trnava na tento projekt vyčlenilo pozemky o rozlohe až 50 ha v zóne, ktorá nesusedí 
s obcou, resp. nie je bezprostrednej blízkosti zastavaného územia mesta.                 
 
V závere uviedol, že mesto Trnava chystá aj rekonštrukciu zimného štadióna, a to kompletnú výmenu chladenia. 
Tento proces bude však musieť prebiehať formou verejného obstarávania. Následne uviedol, že od príchodu  
do funkcie primátora došlo k výraznému navýšeniu financovania mládežníckych športových klubov zo strany 
mesta, avšak mesto Trnava nepodporuje profesionálne športové kluby finančne. Futbalový klub Spartak Trnava 
mesto podporuje napríklad tak, že prakticky bezplatne využívajú všetky ihriská, ktoré boli vybudované primárne  
za mestské peniaze a sekundárne za peniaze Slovenského futbalového zväzu. Na záver doplnil, že zámerom 
mesta je investícia do športovej infraštruktúry a rozvinúť možnosť komplexnej telovýchovy pre všetky deti a mládež. 
Následne sa všetkým poďakoval za pozornosť a uviedol, že sa teší na poobedňajší program.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan krátko reagoval na odprezentované projekty mesta a uviedol, že ho 
zaujímalo akým spôsobom upravili spôsob poskytovania dotácii (schémy) cez všeobecné záväzné nariadenie 
mesta na rozvoj športovej infraštruktúry, či majú nejaké kritéria, prípadne aké to sú, a tiež koľko finančných 
prostriedkov majú vyčlenených na takéto infraštruktúrne projekty. V závere ešte položil otázku, aké problémy 
a úskalia vidia pri budovaní športovej infraštruktúry z pohľadu samospráv. 
 
O slovo požiadal predseda komisie pre mládež a šport v meste Trnava p. Juraj Fuzák, ktorý reagoval na otázky 
predsedu SR FNPŠ a uviedol, že pri nástupe do funkcie poslanca mestského zastupiteľstva v roku 2014 malo 
mesto Trnava v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na podporu športu vo výške približne 25-tisíc EUR, ktoré 
formou dotácie bolo možné poskytnúť pre športové kluby, čo podľa jeho názoru nebolo adekvátne pre krajské 
mesto. Následne sa poslanci mesta dohodli na radikálnom navýšení rozpočtu na sumu približne 350-tisíc EUR, 
ktoré sa ako dotácie prerozdeľujú priamo športovým klubom. Väčším športovým klubom najmä vo futbale, ľadovom 
hokeji, basketbale a volejbale je prerozdeľovaná suma vo výške 250-tisíc EUR až 270-tisíc EUR ročne. Zvyšná 
suma sa rozdelí pre menšie športy ako sú karate, box, florbal a ďalšie. Okrem toho mesto Trnava poskytuje 
športovcom aj tzv. „nepriame dotácie“, ktoré napríklad dostáva hokejový klub v Trnave, keďže hráva a trénuje  
na štadióne za 1 EUR na hodinu, pričom reálne náklady mesta sú v prepočte na 1 hodinu približne 100 násobne 
vyššie. Následne doplnil, že takýto systém zdedili, čiže momentálne sa mesto Trnava stretáva aj s takouto 
situáciou. Predseda komisie pre mládež a šport v meste Trnava p. Juraj Fuzák rovnako ako primátor mesta Trnava 
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p. Peter Bročka uviedol, že kľúčovým aspektom pre mesto je šport dostupný pre všetkých a vytvorenie zázemia 
pre športové kluby v meste, aby deti mali možnosť športovať. Drvivá väčšina športov v meste sa vykonáva v 
priestoroch, ktoré sú majetkom mesta s výnimkou plavárne patriacej vysokej škole MTF STU v Trnave, kde je 
spolupráca na výbornej úrovni. Členom SR FNPŠ predložil návrh, aby sa napríklad vytvoril balík finančných 
prostriedkov, ktorý by bol určený pre krajské mesta na rozvoj športovej infraštruktúry. Štát následne určí, na ktorú 
infraštruktúru poskytne finančne prostriedky napríklad na opravu zimných štadiónov, pričom je 8 krajských miest, 
v každom krajskom meste sa dá opraviť za 10 mil. EUR zimný štadión, čo spolu predstavuje 80 mil. EUR, a to nie 
je výrazná položka pre štát na tento účel. Pre samosprávu je to naopak vysoká suma.  
 
O slovo požiadal podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky a v úvode priznal, že pred konaním zasadnutia SR 
FNPŠ nevedel čo očakávať od prezentácie športovej infraštruktúry v mestách, ale bol z nej príjemne prekvapený, 
keďže takto si predstavuje pripravenosť miest a obcí na ďalší progres budovania športovej infraštruktúry.  
Zo strategického pohľadu do budúcnosti práve mestá a obce budú podstatným partnerom pre FNPŠ ako zástupcu 
štátu v tejto oblasti, pričom uviedol, že v súčasnosti absentuje národná stratégia športu na Slovensku, keďže sa 
každý preferuje skôr individuálnu cestu. Obdobnou cestou sa vydal aj splnomocnenec vlády Slovenskej republiky 
pre mládež a šport prostredníctvom projektu trénerstva na školách s čím veľmi nesúhlasí, avšak každému projektu 
drží palce. V tomto prípade napríklad bolo ukrojené z finančných prostriedkoch FNPŠ v objeme približne 1,3 mil. 
EUR bez toho, aby to bolo odkomunikované s predstaviteľmi FNPŠ, čo nepovažuje za správne. Podľa jeho názoru 
prospešnou cestou pre Slovensko by mal byť spoločný konsenzus v rámci národnej športovej stratégie, a to práve 
na úrovní miest a obcí. Z uvedeného dôvodu má v rámci SR FNPŠ zastúpenie aj Združenie obcí a miest Slovenska 
(ďalej len „ZMOS“). V závere sa úprimne poďakoval za prezentáciu projektov a verí, že mesto Trnava je spoľahlivý 
a dobrý partner pre rozvoj národnej športovej stratégie.  
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger, ktorý je zároveň predsedom Združenia miest a obcí Slovenska 
(ďalej len „ZMOS“) a uviedol, že mestá a obce sa okrem nefinančného plnenia podieľajú aj finančným plnením na 
rozvoji športu v regiónoch, a to približne vo výške 52%. Následne uviedol, že pozitívne vníma, že sa zohľadní 
zdravotné hľadisko do juniorského veku, bez ohľadu na pohlavie. Ak si príslušné športové zväzy zvolia správne 
metodické postupy, práve z tejto základne vzídu športovci, ktorí sa budú venovať vrcholovému športu. Za kľúčové 
vníma postupovať systematicky a prípadne po vzore Slovenského zväzu ľadového hokeja (ďalej len „SZĽH“) 
zabezpečiť tzv. „skauting detí“ v každom športe, kde napríklad v hokeji títo skauti chodia a jednoducho podľa 
testovania vyberajú správne somatotypy, ktoré posúvajú do talentových útvarov mládeže a stredísk, kde sa s nimi 
pracuje na vrcholovej báze. Následne položil zástupcom mesta Trnava otázku, či má mesto nejaký mestský oddiel 
alebo klub, na čo zástupcovia mesta krátko zareagovali, že v súčasnosti nie. Na záver uviedol, že práve úlohou 
spolupráce na úrovni štát, mestá a obce by malo byť vybudovať a rozvíjať športovú infraštruktúru.  
 
Následne krátko reagoval predseda komisie pre mládež a šport v meste Trnava p. Juraj Fuzák, ktorý uviedol, že 
podľa jeho názoru by najskôr bolo potrebné vybudovať infraštruktúru a prispôsobiť ju roku 2021, a až potom môžu 
nastúpiť také projekty ako napríklad tréneri na školách, keďže aj oni potrebujú mať vytvorené čo najlepšie 
podmienky na svoju činnosť.  
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi, ktorý na úvod veľmi pekne poďakoval a vyzdvihol spoluprácu 
s členom odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Marcelom Krajčom, ktorý pôsobí ako mestský poslanec  
v Trnave a doplnil, že prostredníctvom neho už dlhšie vníma smerovanie a rozvoj športu v meste Trnava. Následne 
položil zástupcom mesta otázku ako má stratégiu rozvoja národnej športovej infraštruktúry mesto odkomunikované 
s národnými športovými zväzmi, nakoľko aj rozvoj športovej infraštruktúry národného významu patrí medzi hlavné 
portfólio FNPŠ.  
 
Na otázku zareagoval primátor mesta Trnava p. Peter Bročka a uviedol, že v danom prípade je kľúčové vedieť, 
ktoré športy majú svoj „stánok“, a ktoré nie, resp. kde by mali byť rozmiestnené, tak aby to dávalo celkovo zmysel. 
FNPŠ by mal mať už pripravené lokality a možnosť aj 50% dotácie projektovej dokumentácie, ktorá je pri takýchto 
projektoch nákladná, avšak čím väčšie percento tým lepšie, no rozumie, že rozpočet je obmedzený. Akákoľvek 
pomoc po predchádzajúcom odkomunikovaní so samosprávou je určite účelne vynaložená za predpokladu, že 
FNPŠ by mal internú reguláciu, kde by už vedel, že na projektovú dokumentáciu by dal vtedy, keby bol národný 
záujem na tom, aby takáto športová infraštruktúra národného významu reálne vznikla v rozhraní do 2 až 4 rokov. 
Kontinuita, predvídateľnosť a istota sú absolútne kľúčové pri takýchto projektoch.  
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Primátora mesta Trnava doplnil predseda komisie pre mládež a šport v meste Trnava p. Juraj Fuzák, ktorý krátko 
reagoval na tému spolupráce medzi mestom a športovým zväzom a uviedol, že v prípade Slovenského futbalového 
zväzu (ďalej len „SFZ“) je spolupráca úplne bezproblémová a opätovne pripomenul už niekoľkokrát spomínaný 
hokejový štadión, ktorý prirovnal k čiernej diere na peniaze. V čase pôsobenia p. Martina Kohúta ako prezidenta 
SZĽH podpísalo mesto, VÚC a SZĽH memorandum o spolupráci, ktorého predmetom mala byť rozsiahla 
rekonštrukcia zimného štadióna v Trnave. Medzičasom sa novým prezidentom SZĽH stal p. Miroslav Šatan, ktorý 
povedal, že žiadne záväzky po bývalom vedení nepreberá, a tak sa z memoranda upustilo. Neskôr prišla akási 
výzva, ktorá sa k mestu dostala „cez tri ruky“, že zväz hľadá miesto, kde by mohol postaviť národný tréningový 
kemp pre reprezentáciu do 18 rokov. Predseda komisie pre mládež a šport v meste Trnava p. Juraj Fuzák sa 
zúčastnil stretnutia so zástupcami SZĽH, ktorí ozrejmili zámer projektu. Zástupcovia mesta reagovali, že im 
poskytnú existujúci mestský zimný štadión, ak bude mať miestny hokejový klub zabezpečené rovnaké podmienky 
na trénovanie alebo vyčlení pozemky na výstavbu novej infraštruktúry. Mesto nedostalo žiadnu spätnú väzbu  
zo strany SZĽH, či postúpili alebo nepostúpili do ďalšieho kola v tejto výzve.  
 
Na uvedené reagoval člen SR FNPŠ p. Ľudovít Jurinyi, ktorý zároveň pôsobí ako člen výkonného výboru SZĽH 
a požiadal o presnejšie informácie k danému stretnutiu, nakoľko sa ho nezúčastnil, avšak mal vedomosť, že sa 
SZĽH projektom tréningového centra pre reprezentáciu SR do 18 rokov zaoberal viac menej všeobecne.  
Do projektu sa zapojilo viacero VÚC a miest, pričom by rád vedel s kým presne sa stretli, čo bolo povedané a aký 
bol výstup zo stretnutia.  
 
Krátko reagoval predseda komisie pre mládež a šport v meste Trnava p. Juraj Fuzák, ktorý vymenoval členov 
delegácie zväzu a uviedol, že podľa jeho názoru z celej komunikácie vyplynula nie úplná pripravenosť výzvy  
zo strany SZĽH. Stretnutie sa malo uskutočniť v roku 2019. Momentálne neprebieha žiadna komunikácia ani 
spolupráca medzi mestom a SZĽH. Mesto Trnava prevádzkuje zimný štadión z vlastných finančných zdrojov.  
 
Primátor mesta Trnava p. Peter Bročka doplnil, že väčšina športovej infraštruktúry bola financovaná v rámci 
projektu Európskeho mesta športu. Stretol sa s rôznymi zástupcami štátu, avšak bezvýsledne. Všetky náklady 
uhrádza mesto a dodal, že samospráva vo väčšine prípadov supluje štát.  
 
O slovo požiadala aj členka SR FNPŠ p. Mária Berdisová, ktorá pracuje na SFZ ako vedúca oddelenia 
strategických projektov a uviedla, že odborná spolupráca na úrovni SFZ a mesto Trnava je korektná a spoľahlivá. 
Zároveň doplnila, že v Trnave pôsobila ako študentka a už pred 20 rokmi bol napríklad hokejový štadión 
v katastrofálnom stave, kde sa v tom čase organizovali Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji do 18 rokov. Následne 
uviedla, že každý by mal mať možnosť vykonávať akýkoľvek šport a mať na to prispôsobené podmienky, či to budú 
rekreační športovci alebo profesionálni, pretože šport prináša emóciu, radosť, zážitky a v neposlednom rade má 
pozitívny vplyv na naše zdravie.    
 
Následne sa slova ujal člen SR FNPŠ p. Dušan Šaradín a podotkol, že ho veľmi zaujala prezentácia týkajúca sa 
rozvoja športovej infraštruktúry v meste. Prezentácia ho zaujala aj z dôvodu, že v roku 1998 odišiel do Talianska 
ako športovec súťažiť za tamojší klub v karate a neskôr pôsobil ako tréner karate. Taliani sa už dlhodobejšie 
venovali takýmto projektom s mládežou a mali ten koncept podobne spracovaný ako mesto Trnava. V tom čase 
boli evidentné rozdiely medzi rozvojom športu a športovej infraštruktúry na Slovensko a Taliansku. FNPŠ bol 
rovnako založený za účelom vytvárania podmienok pre budovanie a rozvoj športu na Slovensku, a preto bude 
rozvoj športu z pozície člena SR FNPŠ vždy podporovať.    
 
V krátkosti zareagoval primátor mesta Trnava p. Peter Bročka a poďakoval za pozitívne slová zo strany členov SR 
FNPŠ. Na margo bojových športov, akým je napríklad karate uviedol, že mesto Trnava pracuje s unikátnou 
myšlienkou v rámci rozvoja úpolového športu, a to vo forme vybudovania centra bojových športov.         
 
O slovo požiadal aj člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb, ktorý je zároveň zástupca Slovenského paralympijského 
výboru (ďalej len „SPV“) a opýtal sa v akom stave je rozvoj športovej infraštruktúry vo vzťahu k športovaniu 
zdravotne znevýhodnených športovcov, a či mesto Trnava vedie aj databázu, resp. evidenciu zdravotne 
znevýhodnených športovcov. 
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Na záver predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan poďakoval primátorovi mesta Trnava p. Petrovi Bročkovi a jeho 
kolegom za účasť na zasadnutí. Predseda SR FNPŠ ešte uviedol, že FNPŠ intenzívne vníma potrebu pomoci 
samosprávam pri rozvoji športovej infraštruktúry v jednotlivých regiónoch Slovenska.  
 
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. 2/8/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie prezentáciu Športová infraštruktúra na území 
mesta Trnava - história, stav a perspektívy predstavené primátorom mesta Trnava Petrom Bročkom a jeho 
tímom. 
 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
3. INFORMÁCIE OD PREDSEDU SR FNPŠ OD POSLEDNÉHO ZASADNUTIA SR FNPŠ DŇA 26. 6. 2021 
 
Predseda SR FNPŠ v krátkosti informoval prítomných členov o skutočnostiach, ktoré sa udiali od posledného 
zasadnutia, pričom už na zasadnutí v Košiciach avizoval, že by bol veľmi rád za finálne stanovisko Ministerstva 
financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) vzhľadom na opakované žiadosti o poskytnutie 
dodatočných finančných prostriedkov na sanáciu strát spôsobených pandémiou COVID-19. Dňa 28.06.2021 
absolvoval ďalšie rokovanie na ministerstve financií aj za účasti samotného ministra, kde za prítomnosti ďalších 
štyroch kolegov vrátane splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport p. Karola Kučeru 
a poslanca NR SR p. Richarda Nemca dostal prísľub, že by FNPŠ mal obdržať finančné prostriedky vo výške 9,5 
mil. EUR. Ku dňu zasadnutia nemal však žiadne bližšie informácie, že by boli finančné prostriedky už pripísané  
na účet FNPŠ. Na záver tohto bodu dodal, že nevie či predmetné finančné prostriedky budú účelovo viazané 
a prípadne ako budú viazané.    
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR 
FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 3/8/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu predsedu SR FNPŠ o činnosti FNPŠ 
od posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 26. 6. 2021. 
 
 
 
Hlasovanie o návrhu: 
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Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
4. SCHVAĽOVANIE ROZPOČTU FNPŠ VZHĽADOM NA DODATOČNE PRIDELENÉ ZDROJE OD MF SR  
V JÚLI 2021  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan otvoril bod programu a uviedol, že na príprave zatiaľ zjednodušeného 
pracovného návrhu rozpočtu FNPŠ sa podieľal aj člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška, za čo mu v úvode poďakoval. 
Následne doplnil, že zatiaľ FNPŠ nedisponuje presnými podkladmi z ministerstva financií ako budú dodatočne 
prisľúbené finančné prostriedky účelovo viazané a zaradené do rozpočtu na rok 2021. Predseda SR FNPŠ  
p. Ladislav Križan navrhol členom SR FNPŠ predložený návrh rozpočtu FNPŠ na rok 2021 na zasadnutí iba vziať 
na vedomie a poveriť generálnu riaditeľku FNPŠ spolu s kanceláriou dopracovaním návrhu rozpočtu FNPŠ 
a následne ju predložiť dozornej rade FNPŠ v zmysle zákona č. 310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu a  
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o fonde“).  
 
Následne odovzdal slovo členovi SR FNPŠ p. Ivanovi Greguškovi, ktorý v krátkosti predstavil zjednodušený návrh 
rozpočtu FNPŠ na rok 2021, ktorý ešte musí byť dopracovaný kanceláriou FNPŠ, aby bol v súlade s rozpočtovými 
pravidlami verejnej správy.  
 
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. 4/8/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu prerokovala a berie na vedomie pracovný návrh rozpočtu FNPŠ 
na rok 2021. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu poverila generálnu riaditeľku kancelárie FNPŠ, po obdržaní 
dokumentov týkajúcich sa poukázania finančných prostriedkov od ministerstva financií Slovenskej 
republiky, dopracovať návrh rozpočtu a predložiť finálne znenie návrhu rozpočtu FNPŠ na rok 2021 
dozornej rade FNPŠ a na schválenie správnej rade FNPŠ. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
5. VÝZVA NA POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ POMOCI Č. 2021/002 - AMATÉRSKE KLUBY A ORGANIZÁCIE 



 10 

A. INFORMÁCIE OD GENERÁLNEJ RIADITEĽKY KANCELÁRIE FNPŠ O AKTUÁLNOM STAVE FORMÁLNEJ 
KONTROLY B. SCHVAĽOVANIE ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU - 2. ČASŤ ŽIADOSTÍ 
 
Bod programu otvoril predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a uviedol, že v rámci tejto časti generálna riaditeľka 
kancelárie FNPŠ p. Renata Munková poskytne členom SR FNPŠ informácie o aktuálnom stave formálnej kontroly 
a následne v druhej časti tohto bodu pristúpi SR FNPŠ k ďalšiemu schvaľovaniu rozhodnutí o príspevku v zmysle 
§ 20a zákona o fonde. Zároveň opäť poďakoval pracovníkom kancelárie FNPŠ, ktorí sa podieľali na formálnej 
kontrole žiadostí v rámci výzvy na poskytnutie mimoriadnej pomoci č. 2021/002 poskytovanej v Slovenskej 
republike prostredníctvom Fondu na podporu športu podľa § 20a ods. 2 zákona o fonde (ďalej len „výzva č. 
2021/002“), a to najmä generálnej riaditeľke kancelárie p. Renate Munkovej, referentke FNPŠ p. Renate Droppovej 
a neposlednom rade zástupkyni ministerstva školstva, p. Jaroslave Gregoríkovej.  
 
Následne predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan odovzdal slovo generálnej riaditeľke kancelárie FNPŠ p. Renate 
Munkovej, ktorá informovala členov SR FNPŠ o stave formálnej kontroly predložených žiadostí na poskytnutie 
mimoriadnej podpory v zmysle osobitnej výzvy č. 2021/002 v termíne od 30. marec 2021 do 15. apríl 2021. 
Kancelária FNPŠ od ostatného zasadnutia pokračovala formálnou kontrolou zostávajúcich 102 žiadostí. Ku dňu 
07.07.2021 splnilo podmienky stanovené výzvou č. 2021/002, prípadne doplnilo žiadosť na základe vyzvania 
kancelárie FNPŠ 51 žiadateľov. Z uvedeného dôvodu kancelária FNPŠ navrhla, aby SR FNPŠ schválila ďalšie 
žiadosti v zmysle § 20a zákona o fonde. Zoznam týchto žiadateľov je uvedený v excelovskej tabuľke na karte 
s názvom „Návrh na rozhodnutie 07072021“, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. Generálna riaditeľka kancelárie 
FNPŠ p. Renata Munková ďalej uviedla, že pri zostávajúcich 51 žiadostiach je potrebné detailnejšie preskúmať 
doručenú žiadosť a súvisiace prílohy, aby bolo možné jasne identifikovať, či boli alebo neboli splnené podmienky 
stanovené výzvou č. 2021/002 a v zmysle týchto zistení odporučiť SR FNPŠ ich prípadné schválenie. Zoznam 
týchto žiadateľov bude kanceláriou FNPŠ predložený SR FNPŠ v excelovskej tabuľke po ukončení formálnej 
kontroly s predpokladaným termínom do konca júla 2021. Ku každej žiadosti je vypracovaný kontrolný zoznam, 
ktorý na vyžiadanie kancelária FNPŠ predloží členom SR FNPŠ. Finančné prostriedky sa budú žiadateľom posielať 
po zverejnení zápisnice zo zasadnutia SR FNPŠ na webovom sídle FNPŠ a po podpísaní rozhodnutí predsedom 
SR FNPŠ a ich následnom distribuovaní úspešným žiadateľom. 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR 
FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 5/8/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu sa oboznámila so stavom výzvy č. 2021/002 a schvaľuje 
rozhodnutia o poskytnutí mimoriadnej podpory podľa § 20a zákona o fonde a výzvy č. 2021/002 - amatérske 
kluby a organizácie v znení doplneného zoznamu úspešných žiadateľov - 2. časť. 
 
 

Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
6. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU V RÁMCI PROGRAMU 
„VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY“ Č. 2020/001  
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A. INFORMÁCIE OD GENERÁLNEJ RIADITEĽKY KANCELÁRIE FNPŠ O UKONČENÍ FORMÁLNEJ 
KONTROLY DORUČENÝCH ŽIADOSTÍ B. KOMPLEXNÉ FINÁLNE INFORMÁCIE OD PREDSEDU ODBORNEJ 
KOMISIE „ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA” O UKONČENÍ ODBORNÉHO HODNOTENIA PRIDELENÝCH 
ŽIADOSTÍ - ZÁVEREČNÁ SPRÁVA C. SPOLOČNÝ NÁVRH ČLENOV ODBORNEJ KOMISIE „ŠPORTOVÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA“ A PREDSEDU SR FNPŠ NA NAVÝŠENIE SUMY ALOKOVANEJ NA VÝZVU VZHĽADOM 
NA CELKOVÝ POČET A KVALITU PREDLOŽENÝCH ŽIADOSTÍ A DODATOČNE PRIDELENÝCH ZDROJOV 
OD MF SR V JÚLI 2021 D. SCHVAĽOVANIE NÁVRHOV ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU 
 

Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol bod programu a následne požiadal generálnu riaditeľku kancelárie 
FNPŠ p. Renatu Munkovú o úvodné slovo. Generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková v krátkosti 
poskytla členom SR FNPŠ informáciu o ukončení formálnej kontroly 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“), pričom nadviazala na informácie týkajúce sa výzvy č. 2020/001, ktoré 
boli členom SR FNPŠ predložené na zasadnutí SR FNPŠ dňa 26.06.2021 v Košiciach. Členov SR FNPŠ 
informovala, že pred dňom konania zasadnutia SR FNPŠ bola kanceláriou FNPŠ ukončená formálna kontrola 
všetkých doručených žiadostí v rámci výzvy č. 2020/001. Celkovo bolo doručených 206 žiadostí, pričom odbornej 
komisii „Športová infraštruktúra“ bolo postúpených 174 žiadostí, ktoré splnili podmienky stanovené výzvou č. 
2020/001. Následne skonštatovala, že po ukončení formálnej kontroly nesplnilo podmienky stanovené výzvou č. 
2020/001 celkovo 32 žiadateľov, a preto v zmysle čl. 13 výzvy č. 2020/001 kancelária FNPŠ navrhla ich vyradenie 
z ďalšieho procesu posudzovania. Predmetní žiadatelia nedoplnili svoje žiadosti, a to ani v prípade dožiadania 
kancelárie FNPŠ. Súčasťou informácie o ukončení formálnej kontroly bolo predloženie zoznamu žiadostí 
(zoradených podľa poradového čísla prideleného registračným systémom eGrant), ktoré nesplnili podmienky 
stanovené výzvou č. 2020/001 členom SR FNPŠ spolu so stručným zdôvodnením ich vyradenia. Žiadatelia, ktorých 
žiadosti sú vyradené z procesu posudzovania budú o predmetnej skutočnosti písomne informovaní v najbližšej 
dobe. 
 
Následne predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan odovzdal slovo členovi SR FNPŠ a zároveň predsedovi odbornej 
komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gáborovi Asványimu, ktorý v úvode členov SR FNPŠ informoval, že v rámci 
odborného hodnotenia bola vyradená ešte jedna žiadosť, ktorá nespĺňala podmienky stanovené výzvou  
č. 2020/001. Išlo o projekt č. 126 mesta Moldava nad Bodvou s názvom „Atletický štadión pri ZŠ ČSA“, ktorý  
na základe predložených podkladov preukazujúcich spolufinancovanie projektu, nedosiahol úroveň 50% 
spolufinancovania v zmysle podmienok stanovených výzvou č. 2020/001.   
 
Predseda odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gábor Asványi predniesol členom SR FNPŠ záverečnú 
správu odbornej komisie k hodnoteniu žiadostí v rámci výzvy č. 2020/001. FNPŠ vyhlásil výzvu č. 2020/001 dňa 
31.12.2020 v celkovom objeme 15 miliónov EUR, pričom žiadatelia mali svoje projekty predkladať pôvodne  
do 01.03.2021. V dôsledku pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 sa termín na podávanie žiadostí 
rozhodnutím SR FNPŠ posunul až do 31. marca 2021. K výzve č. 2020/001 boli zverejnené aj kritériá a spôsob 
hodnotenia predkladaných žiadostí. V stanovenom  termíne  jednotlivé  subjekty predložili 206 žiadostí v celkovom 
objeme požadovaných príspevkov 43.793.773,26 EUR. Celkový finančný objem predkladaných projektov vrátane 
spolufinancovania presiahol výšku 93 miliónov EUR. Aj tieto čísla ukázali, že investície do športovej infraštruktúry 
sú potrebné a v podobných výzvach je dôležité pokračovať. Záujem o finančné prostriedky v rámci výzvy č. 
2020/001 prejavili žiadatelia zo všetkých samosprávnych krajov. Najväčší finančný objem v rámci športových 
infraštruktúrnych projektov požadovali subjekty z Trenčianskeho kraja. Najmenší objem prostriedkov na športovú 
infraštruktúru bol požadovaný z Košického kraja. 
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V predložených žiadostiach boli zastúpené z hľadiska rozsahu malé aj veľké infraštruktúrne projekty. Z hľadiska 
objemu finančných prostriedkov bolo najviac žiadostí o príspevok vo výške do 100-tisíc EUR. V tejto kategórii 
požiadalo 92 subjektov o spolufinancovanie v celkovej sume približne 6,3 mil. EUR. Podobné rozdelenie žiadostí 
o príspevok platí aj v regiónoch, s výnimkou Žilinského, Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja,  
v ktorých bolo najviac žiadostí o príspevok v rozpätí 100 až 300-tisíc EUR. 
 

 
 

 
 
Kancelária FNPŠ formálne preverila všetky žiadosti, pričom sa sústredila sa predovšetkým na kompletnosť zaslanej 
dokumentácie. Zároveň preverila, či majú žiadatelia vysporiadané všetky záležitosti voči štátu, či sú spôsobilí žiadať 
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o financie v zmysle pravidiel verejného obstarávania, či zaplatili správne poplatky a či všetky čestné vyhlásenia a 
záväzky o spolufinancovaní sú z hľadiska znenia výzvy č. 2020/001 a zákonov Slovenskej republiky v poriadku. Na 
základe preverovaných a zistených skutočností postúpila kancelária FNPŠ 174 žiadostí z celkového počtu 206 
žiadostí na hodnotenie odbornej komisii pre športovú infraštruktúru. Zvyšných 32 žiadostí v požadovanej sume 7 
485 907,32 EUR vyradila z hodnotiaceho procesu pre nesplnenie formálnych náležitostí.   
 
Žiadosti boli prijímané a spracovávané pomocou informačného systému eGrant, ktorý taktiež zabezpečoval ich 
náhodné prideľovanie hodnotiteľom podľa nasledovného kľúča zohľadňujúceho výšku požadovaného príspevku: 

a) požadovaný príspevok od 50-tisíc EUR do menej ako 300-tisíc EUR – 2 hodnotitelia, 
b) požadovaný príspevok od 300-tisíc EUR do menej ako 600-tisíc EUR – 3 hodnotitelia, 
c) požadovaný príspevok od 600-tisíc EUR do menej ako 1 mil. EUR – 4 hodnotitelia,  
d) požadovaný príspevok od 1 mil. EUR do 1,5 mil. EUR – 5 hodnotitelia. 

 
Zároveň však platilo pravidlo, že každý člen odbornej komisie sa mohol oboznámiť s každou žiadosťou a v prípade 
odlišného názoru mohol vzniesť na rokovaní odbornej komisie svoje námietky alebo postrehy. Z hľadiska 
zabezpečenia kvality práce hodnotiteľov boli na zasadnutiach odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ pravidelne 
vyhodnocované zásadné rozdiely v hodnoteniach. Cieľom bolo zabezpečiť transparentnú metodiku hodnotenia 
žiadostí. Členovia odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ tak vykonali spolu 401 hodnotení. Uskutočnilo sa 
celkovo 10 zasadnutí. Na základe hodnotenia žiadostí odborná komisia odporúča SR FNPŠ na schválenie 49 
projektov (zo 174 hodnotených žiadostí) v celkovom objeme 14.207.826,09 EUR. Odporúčané projekty mali  
pri zohľadnení regionálneho princípu v jednotlivých samosprávnych krajoch najvyššie bodové ohodnotenie. 
Odporúčaná suma príspevkov pre projekty z jednotlivých regiónov je napokon vyššia ako minimálna stanovená 
suma 1,5 mil. EUR pre jeden samosprávny kraj. Odborná komisia pokladala za dôležité nekrátiť požadované 
financovanie odporúčaných projektov len preto, aby sa zmestila do minimálnej pridelenej čiastky 1,5 mil. EUR  
na samosprávny kraj. Viacero žiadateľov malo v regiónoch rovnaké bodové hodnotenie. Odborná komisia  
na základe uvedeného odporučila SR FNPŠ schváliť všetky projekty, ktoré sa umiestnili v hraničnom pásme. 
Odborná komisia navrhla prerozdeliť na základe regionálnych princípov 49 projektov vo výške 14.260.229,09 
EUR. Z celkovej sumy 15 mil. EUR alokovanej vo výzve č. 2020/001 zostáva nevyčerpaných 739.773,91 EUR. 
Tieto prostriedky odporúča odborná komisia „Športová infraštruktúra“ poskytnúť žiadateľom s najvyšším počtom 
bodov na základe rebríčka založeného na celoštátnom princípe.  
 
Odborná komisia skonštatovala, že do výzvy č. 2020/001 sa prihlásilo veľa kvalitných projektov, ktoré sa vzhľadom 
na stanovenie regionálneho princípu napriek vysokému bodovému hodnoteniu nedostali medzi odporúčané 
projekty na schválenie podpory. Napríklad projekt telocvične v obci Terňa dosiahol bodové hodnotenie 28,00, čo 
by v štyroch krajoch znamenalo najlepší výsledok. V Prešovskom kraji sa však nedostal vzhľadom na kvalitu iných 
projektov medzi podporené na základe regionálneho princípu. Z tohto dôvodu odborná komisia navrhla SR FNPŠ 
zvážiť podporu aj ďalších žiadostí s vysokým bodovým ohodnotením. Odborná komisia „Športová 
infraštruktúra“ z pohľadu celoštátneho hodnotenia dospela k záveru, že žiadatelia, ktorých projekty 
dosiahli hodnotenie minimálne 23 bodov, sa dajú pokladať za kvalitné. V zmysle znenia výzvy č. 2020/001 to 
znamená, že majú potenciál dosiahnuť stanovené strategické ciele. Viacerí z týchto žiadateľov by pravdepodobne 
uspeli v ďalšej výzve. Súčasným neschválením prostriedkov by však mohlo dôjsť k omeškaniu, odkladu alebo 
zrušeniu projektu. Ak by sa uplatnil variant podpory všetkých projektov, ktoré dosiahli hodnotenie minimálne 23 
bodov, a zarátali by sa k nim všetky projekty, ktoré uspeli na základe regionálneho princípu, ale dosiahli nižší počet 
bodov, znamenalo by to navýšenie pôvodne vyčlenenej sumy 15 mil. EUR o ďalších približne 9,2 mil. EUR. 
Celková výška alokovaných prostriedkov by sa tak zvýšila na sumu 24,2 mil. EUR. Do úvahy tak prišiel aj 
finančne menej náročný variant podpory, v rámci ktorého by sa popri úspešných projektoch z regiónov podporili aj 
všetky projekty na základe celoštátneho princípu s minimálnym hodnotením 24 bodov, resp. 25 bodov. V tom 
prípade by sa pôvodná alokácia navýšila približne o 6,7 mil. EUR (celková alokácia 21,7 mil. EUR), resp. o 4,6 mil. 
EUR (celková alokácia 19,6 mil. EUR). Výsledné rozhodnutie však v konečno dôsledku musí zaujať SR FNPŠ, 
ktorá musí zvážiť finančné a strategické priority v tomto smere.  
 
Na základe počtu predložených žiadostí odborná komisia dospela k záveru, že o výzvu č. 2020/001 bol medzi 
subjektami záujem. Ukázalo sa, že dopyt po výstavbe a modernizácii športovej infraštruktúry v jednotlivých 
regiónoch je vzhľadom na investičný dlh z minulosti veľký. Z tohto dôvodu je správne pokračovať v nastavenom 
modeli a v krátkej dobe vypísať ďalšiu obdobnú výzvu.  
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Nakoľko po predložení záverečnej správy odbornej komisie k výzve č. 2020/001 neboli žiadne pripomienky alebo 
doplnenia, predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan pristúpil k časti bodu programu, ktorý sa týkal spoločného návrhu 
členov odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ a predsedu SR FNPŠ na navýšenie sumy alokovanej na výzvu 
č. 2020/001 vzhľadom na celkový počet a kvalitu predložených žiadostí s ohľadom na dodatočne pridelené finančné 
zdroje od ministerstva financií v júli 2021.  
 
K tejto časti bodu programu o slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger a uviedol, že v tejto veci 
komunikoval aj s členom odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Štefanom Bieľakom, ktorý ho utvrdil, že  
po legislatívnej stránke je navýšenie sumy alokovanej vo výzve č. 2020/001 v poriadku, a preto k tejto skutočnosti 
zaujal kladné stanovisko. 
 
O slovo požiadala aj členka SR FNPŠ p. Mária Berdisová a položila do pléna pre potvrdenie otázku, či návrh 
predsedu SR FNPŠ a odbornej komisie o navýšení alokovanej čiastky by mal byť vo výške 9,5 mil. EUR.  
 
Na uvedené reagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a upresnil, že najskôr predkladá návrh na navýšenie 
alokovanej sumy v rámci výzvy č. 2020/001 a po prípadnej zhode zo strany členov SR FNPŠ sa bude rozhodovať 
v akej výške sa suma navýši.     
 
Na čo opätovne reagovala členka SR FNPŠ p. Mária Berdisová a uviedla, že podľa jej názoru ide čiastočne  
o „spojené nádoby“. Rovnako akceptuje stanovisko neexistencie legislatívnej prekážky navýšenia alokovanej sumy, 
ale už predtým deklarovala, že so spomínaným navýšením o sumu 9,5 mil. EUR má vnútorný problém, aby tým 
nedošlo k zmene podmienok výzvy.   
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ a predseda odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gábor Asványi, 
ktorý  členom SR FNPŠ pripomenul dôvody podania tohto návrhu. Odborná komisia v rámci hodnotenia projektov 
dospela k názoru, že aj projekty, ktoré dosiahli 23 bodov, boli kvalitné, avšak nie sú podporené z dôvodu vyčerpania 
pôvodne alokovaných finančných prostriedkov (15 mil. EUR). Zároveň doplnil, že pri navýšení alokovanej sumy 
finančných prostriedkov o sumu 9,5 mil. EUR by sa podporilo dvojnásobok žiadateľov a odbúral by sa opätovný 
proces administratívy spojený s podávaním žiadosti a ich hodnotením. Následne predstavil členom SR FNPŠ 
alternatívy počtu podporených žiadostí v prípade navýšenia alokovanej sumy o 5 mil. EUR ako aj o sumu 9,5 mil. 
EUR. Vzhľadom na uvedené rovnako podporil myšlienku navýšenia alokovaných finančných prostriedkov v rámci 
aktuálnej výzvy č. 2020/001.     
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška a uviedol, že navrhované navýšenie o cca 9,5 mil. EUR nie je  
z nových zdrojov od ministerstva financií na rok 2021, ale uberie z novej zamýšľanej výzvy na športovú 
infraštruktúru. Teraz išlo o pilotnú výzvu, kde sa pôvodne nastavené podmienky a kritériá mali po skúsenostiach z 
jej vyhodnotenia upraviť pre novú budúcu výzvu. Aj k existujúcemu hodnoteniu jednotlivých členov komisie sú 
výhrady, keďže zo strany niektorých hodnotiteľov boli rozdiely v hodnotení takých kritérií, kde by k rozdielom nemalo 
dochádzať. Nesúhlasí preto s navyšovaním pôvodnej alokácie 15 mil. EUR na vyššiu sumu, je potrebné upraviť 
znenie výzvy a kritéria, aby sme ich pre novú výzvu vylepšili a zmenšili mieru variability v hodnotení členov odbornej 
komisie pri rovnakých podkladoch. Nová výzva umožní aj prihlásenie nových lepších projektov, prípadne aj 
súčasných nepodporených projektov, ktoré by mohli získať viac bodov, napr. pri neskoršom právoplatnom 
stavebnom povolení alebo ukončenom verejnom obstarávaní. Spoločné pripomienky a návrhy pripravené spolu 

s kolegom a členom SR FNPŠ p. Michalom Varmusom sú uložené v priečinku s materiálmi k tomuto bodu.  
Pri hlasovaní o navýšení sumy bude hlasovať proti tomuto návrhu.  
 
K téme sa vyjadril člen SR FNPŠ p. Dušan Šaradín, ktorý uviedol, že súhlasí s názormi kolegov, avšak podľa jeho 
názoru by sa nenavýšením predĺžil celý proces opätovného vyhlásenia a následného procesovania novej 
„infraštruktúrnej“ výzvy, a preto vníma ako schodnejšiu a pozitívnejšiu cestu, navýšiť alokovanú sumu finančných 
prostriedkov o sumu 9,5 mil. EUR a podporiť tak viac projektov v rámci aktuálnej výzvy č. 2020/001. 
 
Následne o slovo požiadal podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky a poznamenal, že ide o pilotnú výzvu 
vyhlásenú FNPŠ, ktorej sekundárnym cieľom bolo tiež priniesť nejaké vstupné dáta o stave športovej infraštruktúry 
na Slovensku. Po vyhodnotení a profesionálnej práci odbornej komisie a kancelárie FNPŠ možno dôjde k zmene 
stratégie pri vypisovaní výziev na budovanie a rozvoj športovej infraštruktúry zo strany FNPŠ, a to napríklad 
oddelením veľkých infraštruktúrnych projektov od malých. Stotožnil sa s názormi členov SR FNPŠ p. Ivanom 
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Greguškom a p. Máriou Berdisovou, že bude potrebné zozbierať poznatky a pripomienky z tejto výzvy 
a sprecizovať kritéria novej infraštruktúrnej výzvy. Na druhej strane je však názoru, že ak sú dnes pripravené 
projekty, ktoré sú vyslovene v štádiu pripravenosti na výstavbu a sú v súlade so zákonom, dvihne ruku za ich 
podporu. Na základe uvedeného bude podporovať navýšenie alokácie, pričom výška navýšených finančných 
prostriedkov už bude výsledkom konsenzu členov SR FNPŠ.         
 
Na uvedené opäť reagovala členka SR FNPŠ p. Mária Berdisová a poďakovala členom odbornej komisie „Športová 
infraštruktúra“ za výborne odvedenú prácu. Rovnako však vyjadrila názor, že v čase keď sa formulovali kritéria 
výzvy č. 2020/001, bolo ich veľa, no nepreniesli sa do kritérií hodnotenia všetky. Kontext hodnotenia vnímala tak, 
že SR FNPŠ podklady s hodnotením projektov, ktoré obdržali od odbornej komisie, pretransformujú  
do rozhodnutia. Vo veci navýšenia alokovanej sumy sa nestotožňuje s navrhovaným postupom.   
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger, ktorý súhlasil s argumentami kolegov o nenavýšení alokovanej 
sumy, avšak podľa jeho názoru z praktického hľadiska môže vzhľadom na súčasný stav nastať situácia, že 
napríklad sa zmení výkaz-výmer projektu, môžu sa meniť rozpočty samospráv a finančná spoluúčasť žiadateľa čím 
môže byť narušená. Na uvedené krátko zareagoval aj podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky a stotožnil sa 
s týmto názorom.           
 
O slovo sa prihlásil aj člen SR FNPŠ p. Ľudovít Jurinyi a vyjadril sa za navýšenie alokovanej sumy finančných 
prostriedkov v rámci výzvy č. 2020/001 a podporu čo najväčšieho počtu projektov, nakoľko sa plne stotožňuje  
so záverečnou správou odbornej komisie „Športová infraštruktúra“. 
 
Slovo si vzal aj člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb, ktorý pozitívne vnímal predložený návrh navýšenia alokácie sumy 
finančných prostriedkov v rámci výzvy č. 2020/001 a podporí tento návrh. Podľa jeho názoru sa podporením tohto 
návrhu FNPŠ vyšle pozitívny signál k samotným žiadateľom, že sa oplatí pracovať a byť pripravený v rámci 
projektovej dokumentácie v prípade žiadosti o finančný príspevok na vybudovanie alebo rozvoj športovej 
infraštruktúry na Slovensku.  
 
S faktickou poznámkou sa prihlásil člen SR FNPŠ p. Dušan Šaradín a doplnil, že sa stotožňuje s výstupom 
a hodnotením odbornej komisie “Športová infraštruktúra“, keďže odviedli výbornú prácu v rámci odborného 
hodnotenia.  
 
O slovo požiadal aj člen SR FNPŠ p. Jozef Krnáč, ktorý zastáva názor podporiť čo najviac projektov, čím sa 
športová infraštruktúra na Slovensku opäť o niečo zlepší a posunie ďalej. Rovnako akceptuje pripomienky člena 
SR FNPŠ p. Ivana Gregušku k výzve č. 2020/001, a preto rovnako sa stotožňuje s potrebou precizovania 
podmienok v ďalšej infraštruktúrnej výzve. Na záver uviedol, že sa plne stotožňuje s návrhom navýšenia alokácie 
finančných prostriedkov v rámci výzvy č. 2020/001.  
 
K tejto časti bodu programu sa vyjadril aj člen SR FNPŠ p. Michal Varmus. Na úvod uviedol, že aj on by bol rád 
keby bolo podporených čo najviac kvalitných projektov. Napriek krátkej pôsobnosti vo funkcii člena SR FNPŠ mal 
možnosť sa oboznámiť s výzvou, jej podmienkami, a tiež jednotlivými projektami. V rámci tohto sa stotožnil  
s potrebou spresnenia niektorých podmienok a náležitostí v ďalšej infraštruktúrnej výzve, a preto vníma ako lepšiu 
cestu pripraviť a vypísať novú infraštruktúrnu výzvu so zapracovanými pripomienkami a poznatkami 
nadobudnutými v rámci pilotnej výzvy č. 2020/001, a následne tam navýšiť alokáciu finančných prostriedkov.  
Vo vzťahu k navýšeniu alokovanej sumy finančných prostriedkov v rámci výzvy č. 2020/001 nemá jednoznačný 
postoj. 
 
Následne predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan požiadal aj generálnu riaditeľku kancelárie p. Renatu Munkovú 
o stanovisko k danej veci, resp. procesným postupom uskutočnených v rámci formálnej a odbornej kontroly 
žiadostí vo výzve č. 2020/001, ktorá uviedla, že v rámci vyhlásenia novej infraštruktúrnej výzvy zastáva postoj 
dôkladného vyhodnotenia a analýzy pilotnej výzvy č. 2020/001 a následne kvalitne nastaviť podmienky novej 
výzvy. Uviedla, že tento proces si vyžaduje určitý časový priestor a v danom prípade nevidí reálne termín 
vyhlásenia novej infraštruktúrnej výzvy v lete, ale najskôr v 3. kvartáli roka 2021. V rámci komunikácie ohľadne 
navýšenia alokácie finančných prostriedkov už v tejto výzve bola za variant jej navýšenia, nakoľko sa zúčastnila aj 
zasadnutia odbornej komisie koncom júna 2021, kde komisia finalizovala odborné hodnotenie a prezentovala 
predbežnú správu o stave odborného hodnotenia. Na zasadnutí odborná komisia vypracovala aj návrh navýšenia 
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alokácie vo výške 5 mil. EUR, ktorým by sa dosiahla podpora väčšieho množstva kvalitných projektov. Na základe 
aj záverečnej správy z odborného hodnotenia vníma návrh navýšenia aj o spomínaných 9,5 mil. EUR pozitívne.  
 
V krátkosti sa vyjadril aj predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan. Na posunutie veci dopredu navrhol postupovať 
metódou postupného článku, a to najskôr rozhodnúť o navýšení, resp. nenavýšení alokovanej sumy finančných 
prostriedkov v rámci výzvy č. 2020/001 a v prípade schválenia navýšenia alokovanej sumy následne rozhodnúť 
o jej výške.  
 
Následne predseda SR FNPŠ vyzval členov SR FNPŠ, aby hlasovali o nasledovnom návrhu: 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh na navýšenie sumy alokovanej na výzvu č. 
2020/001 vzhľadom na celkový počet a kvalitu predložených žiadostí a dodatočne pridelených zdrojov  
od MF SR v júli 2021.  
 

Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 8 
 
Proti: 2 (Greguška, Varmus) 
 
Zdržali sa hlasovania: 1 (Berdisová) 
 
Návrh bolo prijatý. 
  
 
Vzhľadom na prijatie návrhu o navýšení sumy alokovanej na výzvu č. 2020/001 predseda SR FNPŠ otvoril diskusiu 
k návrhu výšky navýšenia sumy alokovanej na výzvu č. 2020/001. 
 
O slovo požiadali členovia SR FNPŠ p. Mária Berdisová a p. Branislav Tréger, ktorí sa vyjadrili, že by diskusia  
na tému výšky navýšenia sumy alokovanej na výzvu č. 2020/001 už prebehla, na základe čoho členom SR FNPŠ 
navrhli hlasovať o návrhu navýšiť sumy alokovanej na výzvu č. 2020/001 o spomínaných 9,5 mil. EUR. 
 
Faktickú poznámku k uvedenému mal tajomník odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Radoslav Jenčuš, 
ktorý navrhol nehlasovať o navýšení konkrétnej sumy, ale skôr určiť úroveň bodov a podporiť všetky projekty, ktoré 
boli ohodnotené do úrovne 23 bodov vrátane. Do úrovne 23 bodov ide stále o kvalitné infraštruktúrne projekty, 
a tým spôsobom by sa proces po administratívnej stránke zjednodušil. 
 
Krátku faktickú poznámku mal aj podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky, ktorý sa opýtal, či sa v prípade 
tohto modelu navýšenia iba o 4,5 až 5 mil. EUR ráta s využitím prípadného rozdielu v inej rozpočtovej kapitole 
FNPŠ alebo či sa použije navýšenie o 9,5 mil. EUR.    
 
Na uvedené zareagoval krátko predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a zrekapituloval členom SR FNPŠ návrh  
na využitie finančných prostriedkov, ktorými FNPŠ ku dňu 09.07.2021 disponuje, ktoré sa použijú na vypísanie 
nových výziev pre budovanie a rozvoj športovej infraštruktúry, športovej infraštruktúry národného významu a 
sanáciu strát spôsobených COVID-19 pre profesionálne kluby a prevádzkovateľov.   
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému návrhu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR FNPŠ 
navrhol hlasovať o návrhu určenia sumy, o ktorú sa navýši alokácia finančný prostriedkov v rámci výzvy č. 
2020/001. 
 
Následne predseda SR FNPŠ vyzval členov SR FNPŠ, aby hlasovali o nasledovnom návrhu: 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh na navýšenie sumy alokovanej na výzvu č. 
2020/001 vzhľadom na celkový počet a kvalitu predložených žiadostí vo výške 9,5 mil. EUR.  
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Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 8 
 
Proti: 1 (Greguška) 
 
Zdržali sa hlasovania: 2 (Berdisová, Varmus) 
 
Návrh bolo prijatý. 
 
 
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. 6/8/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu zobrala na vedomie informácie od generálnej riaditeľky 
kancelárie FNPŠ o ukončení formálnej kontroly doručených žiadostí a predsedu odbornej komisie 
“Športová infraštruktúra” o ukončení odborného hodnotenia pridelených žiadostí (Záverečná správa 
vrátane príloh). 
 

2. Správna rada Fondu na podporu športu si osvojila spoločný návrh členov odbornej komisie “Športová 
infraštruktúra a predsedu SR FNPŠ na navýšenie sumy alokovanej na výzvu. Vzhľadom na celkový počet 
a kvalitu predložených žiadostí a pri súčasne kladnom stanovisku advokátskej kancelárie fondu rozhodla 
po diskusii o navýšení o 9,5 milióna EUR aj vzhľadom na v júli 2021 fondu dodatočne pridelené zdroje od 
MF SR. 
 
3. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje vzhľadom k počtu a výške hodnotených žiadostí (173 
žiadostí v celkovom objeme 36.037.843,34 EUR), vzhľadom k ich kvalitnému vypracovaniu, vzhľadom k 
prebiehajúcemu procesu navýšenia prostriedkov pre FNPŠ zo strany MF SR a v súlade s odporúčaním 
odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ navýšenie finančnej alokácie pre túto výzvu maximálne tak, 
aby mohli byť podporené všetky projekty navrhnuté na schválenie na základe regionálneho princípu (49 
projektov v celkovom objeme 14.135.279,09 EUR) a taktiež všetky projekty, ktoré dosiahli aspoň 23 bodov 
v hodnotení odbornej komisie (ďalších 55 projektov v celkovom objeme 9.978.570,49 EUR). 
 
 

Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 2 (Greguška, Berdisová) 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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7. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY  
PRE PROFESIONÁLNE ŠPORTOVÉ KLUBY - PREROKOVANIE AKTUALIZOVANÉHO ZNENIA VZHĽADOM 
NA DODATOČNE PRIDELENÉ ZDROJE OD MF SR A AKTUALIZOVANÝ STAV SCHÉM POMOCI  
PO PRIPOMIENKACH PMÚ SR  
 

Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan v krátkosti uviedol bod programu a oboznámil členov SR FNPŠ so stavom 
predmetnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby. 
Členov SR FNPŠ informoval, že by mali byť na tento účel poskytnuté dodatočné zdroje z ministerstva financií, 
avšak nevedel povedať ako budú štruktúrované. Z Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ“) 
boli FNPŠ doručené finálne pripomienky, ktoré budú zapracované do schémy. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav 
Križan po vzájomnej diskusii s predsedom odbornej komisie „Profesionálny šport“ p. Ľudovítom Jurinyim navrhol 
členom SR FNPŠ urobiť konkrétne rozhodnutie a záväzok v tejto veci, a to minimálne prijať uznesenie o výške 
sumy vyčlenenej na poskytnutie mimoriadnej pomoci pre profesionálne športové kluby. Týmto spôsobom FNPŠ 
vyšle jasný signál k profesionálnemu športu, pokiaľ bude FNPŠ prisľúbená suma finančných prostriedkov  
od ministerstva financií použiteľná na tento účel pripísaná na účet FNPŠ.    
 
Následne odovzdal slovo členovi SR FNPŠ a zároveň predsedovi odbornej komisie „Profesionálny šport“  
p. Ľudovítovi Jurinyimu, ktorý požiadal na zasadnutí všetkých členov SR FNPŠ, aby podporili predmetný návrh a 
procesne schválili konkrétnu výšku alokovaných finančných prostriedkov, nakoľko je neustály dopyt zo strany 
profesionálnych klubov. 
 
V krátkosti ešte predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan doplnil, že na základe rokovaní s ministerstvom financií 
nepredpokladá nižšiu sumu ako 3 mil. EUR vyčlenenú na účel mimoriadnej pomoci pre profesionálne športové 
kluby. Navrhuje podmienečne schváliť text výzvy a alokovať sumu vo výške 8 mil. EUR. V rámci vypracovania 
návrhu tejto výzvy poďakoval členke SR FNPŠ p. Márii Berdisovej, ktorá sa podieľala na jej príprave a precizácii.    
 
Ďalej si vzala slovo členka SR FNPŠ p. Mária Berdisová, ktorá členov SR FNPŠ informovala, že návrh výzvy 
korešponduje so schémami schválenými v predošlej výzve na poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne 
kluby č. 1. Schéma štátnej pomoci sa ešte musí zaslať na Európsku komisiu. V rámci tohto procesu podporuje 
návrh podmienečného schválenia textu výzvy a zapracovať prípadné pripomienky. Výška alokovaných finančných 
prostriedkov vo výzve by bola v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov, tzn. ak navrhneme 
spomínaných 8 mil. EUR, bude to tak za podmienky, že FNPŠ dostane dodatočné finančné prostriedky 
z ministerstva financií vo výške 9,5 mil. EUR. Následne uviedla, že obsahovo je totožná s „profi“ výzvou č. 1, avšak 
so zásadným rozdielom, a to v spôsobe výpočtu výšky mimoriadneho príspevku. V danom prípade žiadatelia 
nebudú preukazovať finančnú stratu - oprávnené výnosy a oprávnené náklady, ale iba oprávnené náklady, ktoré 
sú priamo vymedzené v schémach. V konečnom dôsledku sú podmienky jasnejšie, jednoduchšie a presnejšie a 
predstavujú lepšie nastavený systém podmienok na získanie mimoriadnej podpory pre profesionálne kluby.   
 
Predseda odbornej komisie „Profesionálny šport“ p. Ľudovít Jurinyi iba doplnil, že nastavený model by mal zahrnúť 
podstatne väčšiu množinu profesionálnych klubov ako tomu bolo v rámci výzvy č. 2021/001.             
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR 
FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 7/8/2021 
 

1. Správna rada Fondu na podporu športu podmienečne schvaľuje návrh výzvy na predkladanie žiadostí  
o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby vo výške 8 miliónov EUR 

s pripomienkami. 
 

2. Správna rada Fondu na podporu športu poveruje členku SR FNPŠ p. Máriu Berdisovú dopracovaním 
návrhu výzvy v spolupráci s kanceláriou FNPŠ. 
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Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 

8. VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY  
PRE PREVÁDZKOVATEĽOV ŠPORTOVO-INFRAŠTRUKTÚRNYCH PREVÁDZOK - PREROKOVANIE 
AKTUALIZOVANÉHO ZNENIA VZHĽADOM NA DODATOČNE PRIDELENÉ ZDROJE OD MF SR A 
AKTUALIZOVANÝ STAV SCHÉM POMOCI PO PRIPOMIENKACH PMÚ SR  
 

Bod programu krátko uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a informoval členov SR FNPŠ o stave návrhu 
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre prevádzkovateľov športovo-
infraštruktúrnych prevádzok (ďalej len „výzva pre prevádzkovateľov“). Keďže nevedel povedať v akom stave budú 
dodatočne pridelené finančné prostriedky od ministerstva financií, navrhol členom SR FNPŠ iba prerokovať tento 
bod.  
 
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. 8/8/2021 
 

1. Správna rada Fondu na podporu športu prerokovala aktuálny stav výzvy na predkladanie žiadostí  
o poskytnutie mimoriadnej podpory pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych prevádzok. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
 
9. RÔZNE 
 

Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan otvoril bod programu s názvom „Rôzne” a poďakoval členom SR FNPŠ  
za  rokovanie SR FNPŠ a prijaté rozhodnutie vo výzve č. 2020/001, pričom uviedol, že ide o významný míľnik 
v činnosti FNPŠ. Medzi členmi SR FNPŠ súčasne prebehla diskusia ako zlepšiť kvalitu činnosti FNPŠ a veľmi 
pekne poďakoval všetkým za to, kde sa momentálne už FNPŠ posunul a doplnil, že určite ho v budúcnosti čakajú 
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nové výzvy. Následne uviedol, že by bol veľmi rád, keby sa dobudovala kancelária FNPŠ, jej adekvátne priestory 
a požiadavky, a aby predsedovi SR FNPŠ povinnosti ubúdali a nie pribúdali, a to v časovom horizonte najneskôr 
do konca roka 2021. Jednou z kľúčových vecí pri budovaní kancelárie FNPŠ je otázka sídla FNPŠ, aby boli 
priestory kancelárie vybavené trvalým spôsobom, a preto požiadal členov SR FNPŠ poveriť generálnu riaditeľku 
kancelárie FNPŠ na predloženie návrhu na vybavenie tejto záležitosti na najbližšie zasadnutie SR FNPŠ.  
 
O slovo požiadala generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p, Renata Munková a navrhla nový termín na predloženie 
návrhov nových priestorov, a to do konca augusta 2021, resp.  septembra 2021, z dôvodu pracovných povinností 
kancelárie FNPŠ vo vzťahu k jednotlivým výzvam.   
 
O slovo v časti rôzne požiadal člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška, ktorý na najbližšie zasadnutie SR FNPŠ navrhol 
schváliť návrh vzorovej zmluvy o poskytnutí príspevku na projekt v rámci výzvy č. 2020/001. Zároveň podotkol, že 
ak bolo schválené navýšenie alokovanej sumy finančných prostriedkov v rámci výzvy č. 2020/001, pravdepodobne 
FNPŠ nebude vyhlasovať ďalšiu výzvu na „malú“ športovú infraštruktúru, ale bude sa venovať infraštruktúre 
národného významu. Ďalej, vzhľadom na prijaté rozhodnutia v rámci výzvy č. 2020/001, požiadal členov SR FNPŠ 
o spísanie pripomienok, ktoré by pomohli pri vypracovaní nového návrhu výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie príspevku na projekt výstavby, budovania a rozvoja športovej infraštruktúry. Zároveň pripomenul, že 
na najbližšom zasadnutí členov SR FNPŠ by mal byť predložený finálny návrh výzvy pre prevádzkovateľov  
na schválenie SR FNPŠ.   
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan navrhol, aby sa ďalšie zasadnutie SR FNPŠ uskutočnilo v meste Trenčín, 
pričom termín konania bol predbežne stanovený najneskôr na koniec augusta 2021. Zároveň požiadal kanceláriu 
FNPŠ a všetkých členov SR FNPŠ, aby prišli s pripomienkami a podnetmi na precizáciu kritérií na ďalšiu 
infraštruktúrnu výzvu. V prípade spomínaného posunutia témy infraštruktúry národného významu navrhol termín 
ako v prípade sídla FNPŠ do konca septembra 2021.     
  
O slovo požiadal aj člen SR FNPŠ p. Ľudovít Jurinyi, ktorý poďakoval všetkým kolegom a členom SR FNPŠ  
za konštruktívny priebeh zasadnutia, a tiež kancelárii FNPŠ za doteraz vykonanú prácu.  
 
O slovo požiadala aj generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková, ktorá v krátkosti zareagovala  
na pripomienku člena SR FNPŠ p. Ivana Gregušku k návrhu vzorovej zmluvy o poskytnutí príspevku na projekt 
v rámci výzvy č. 2020/001 a uviedla, že návrh zmluvy už bol vypracovaný advokátskou kanceláriou a momentálne 
prebieha kontrola znenia zmluvy kanceláriou FNPŠ. Členov SR FNPŠ ubezpečila, že na najbližšie zasadnutie bude 
k dispozícii vo finálnom znení. Vo veci hľadania vhodných priestorov sídla FNPŠ verí, že sa to podarí zabezpečiť 
skôr ako do konca septembra 2021, aby sa činnosť kancelárie FNPŠ mohla posúvať a zlepšovať, a tiež aby 
odbremenila predsedu SR FNPŠ od práce, pretože kancelária FNPŠ vníma jeho pracovnú vyťaženosť. Následne 
vyjadrila presvedčenie, že sa to všetko podarí v čo najkratšom čase. Na základe uvedeného aj takto v mene 
svojom a celej kancelárie FNPŠ úprimne poďakovala predsedovi SR FNPŠ a verí, že mu týmto v spolupráci 
s kolegami z kancelárie FNPŠ pomôže a uľahčí prácu. 
 
 
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. 9/8/2021 
 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu generálnej riaditeľky ohľadom 
nevyhnutnosti riešenia adekvátnych kancelárskych priestorov pre zamestnancov kancelárie fondu a pre 
činnosť FNPŠ (zasadacia miestnosť, archív). 
2. Správna rada Fondu na podporu športu poveruje generálnu riaditeľku kancelárie FNPŠ, aby na 
zasadnutie správnej rady Fondu na podporu športu do 30.09.2021 predložila kompletné podklady 
k prenájmu vyhovujúcich kancelárskych priestorov vrátane cenovej ponuky a návrhu nájomnej zmluvy 
v Dome športu, Junácka 6 v Bratislave. 
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Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 

Na záver zasadnutia sa predseda SR FNPŠ poďakoval za konštruktívny a bezproblémový priebeh zasadnutia 

a zaželal všetkým príjemný zvyšok dňa.  

 

 

 

 Ladislav Križan 
 

        predseda správnej rady FNPŠ 
 

 

 

  Michal Fabian 
 

        zapisovateľ, právnik FNPŠ 
 
 

 

 Silvia Ondrejčáková 
 

koordinátorka procesov FNPŠ a overovateľ zápisnice 
 

 

 

      Renata Munková 
 

generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ a overovateľ zápisnice 
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Uznesenia prijaté na zasadnutí Správnej rady Fondu na podporu športu dňa 09. júla 2021:  

 

Uznesenie č. 1/8/2021 SR FNPŠ: 

Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

 

Uznesenie č. 2/8/2021 SR FNPŠ: 

Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie prezentáciu Športová infraštruktúra na území mesta 
Trnava - história, stav a perspektívy predstavené primátorom mesta Trnava Petrom Bročkom a jeho tímom. 

 

Uznesenie č. 3/8/2021 SR FNPŠ: 

Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu predsedu SR FNPŠ o činnosti FNPŠ od 
posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 26. 6. 2021. 

 

Uznesenie č. 4/8/2021 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu prerokovala a berie na vedomie pracovný návrh rozpočtu FNPŠ na rok 
2021. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu poverila generálnu riaditeľku kancelárie FNPŠ po obdržaní dokumentov 
týkajúcich sa poukázania finančných prostriedkov od ministerstva financií Slovenskej republiky dopracovať návrh 
rozpočtu a predložiť finálne znenie návrhu rozpočtu FNPŠ na rok 2021 dozornej rade FNPŠ a na schválenie 
správnej rade FNPŠ. 

T: do najbližšieho zasadnutia SR FNPŠ 

Z: Renata Munková 

 

Uznesenie č. 5/8/2021 SR FNPŠ: 

 Správna rada FNPŠ sa oboznámila so stavom výzvy č. 2021/002 a schvaľuje rozhodnutia o poskytnutí mimoriadnej 
podpory podľa § 20a zákona o fonde a výzvy č. 2021/002 - amatérske kluby a organizácie v znení doplneného 
zoznamu úspešných žiadateľov - 2. časť. 

T: do najbližšieho zasadnutia SR FNPŠ 

Z: Renata Munková 

 

Uznesenie č. 6/8/2021 SR FNPŠ: 

1. SR FNPŠ zobrala na vedomie informácie od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ o ukončení formálnej kontroly 
doručených žiadostí a predsedu odbornej komisie “Športová infraštruktúra” o ukončení odborného hodnotenia 
pridelených žiadostí (Záverečná správa vrátane príloh). 

2. SR FNPŠ si osvojila spoločný návrh členov odbornej komisie “Športová infraštruktúra a predsedu SR FNPŠ na 
navýšenie sumy alokovanej na výzvu. Vzhľadom na celkový počet a kvalitu predložených žiadostí a pri súčasne 
kladnom stanovisku advokátskej kancelárie fondu rozhodla po diskusii o navýšení o 9,5 milióna EUR aj vzhľadom 
na v júli 2021 fondu dodatočne pridelené zdroje od MF SR. 

3. Správna rada FNPŠ schvaľuje vzhľadom k počtu a výške hodnotených žiadostí (173 žiadostí v celkovom objeme 
36.037.843,34 EUR), vzhľadom k ich kvalitnému vypracovaniu, vzhľadom k prebiehajúcemu procesu navýšenia 
prostriedkov pre FNPŠ zo strany MF SR a v súlade s odporúčaním odbornej komisie pre športovú infraštruktúru 
navýšenie finančnej alokácie pre túto výzvu maximálne tak, aby mohli byť podporené všetky projekty navrhnuté na 
schválenie na základe regionálneho princípu (49 projektov v celkovom objeme 14.135.279,09 EUR) a taktiež všetky 
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projekty, ktoré dosiahli aspoň 23 bodov v hodnotení odbornej komisie (ďalších 55 projektov v celkovom objeme 
9.978.570,49 EUR). 

 

Uznesenie č. 7/8/2021 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu podmienečne schvaľuje návrh výzvy na predkladanie žiadostí  
o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby vo výške 8 miliónov EUR s pripomienkami. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu poveruje členku SR FNPŠ p. Máriu Berdisovú dopracovaním návrhu 
výzvy v spolupráci s kanceláriou FNPŠ. 

T: do najbližšieho zasadnutia SR FNPŠ 

Z: Renata Munková 

 

Uznesenie č. 8/8/2021 SR FNPŠ: 

Správna rada Fondu na podporu športu prerokovala aktuálny stav výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
mimoriadnej podpory pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych prevádzok 

 

Uznesenie č. 9/8/2021 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu generálnej riaditeľky ohľadom 
nevyhnutnosti riešenia adekvátnych kancelárskych priestorov pre zamestnancov kancelárie fondu a pre činnosť 
FNPŠ (zasadacia miestnosť, archív). 

2. Správna rada Fondu na podporu športu poveruje generálnu riaditeľku kancelárie FNPŠ, aby na zasadnutie 
správnej rady Fondu na podporu športu do 30.09.2021 predložila kompletné podklady k prenájmu vyhovujúcich 
kancelárskych priestorov vrátane cenovej ponuky a návrhu nájomnej zmluvy v Dome športu, Junácka 6 
v Bratislave. 

T: do konca 3Q 2021 

Z: Renata Munková 



 

Fond na podporu športu, Stromová 9, Bratislava 831 01,  IČO: 52846059, Email: office@fnps.sk 
www.fondnapodporusportu.sk 

 

 
PREZENČNÁ LISTINA 

 
Správna rada 

Fondu na podporu športu 
 

 
Dátum a miesto konania: 09.07.2021, Trnava 
 
Priezvisko a meno                                                       Podpis 

Križan Ladislav 
 

 

Rybánsky Jaroslav  

Jurinyi Ľudovít  

Asványi Gábor  

Krnáč Jozef  

Berdisová Mária  

Dráb Miroslav  

Šaradín Dušan  

Greguška Ivan  

Tréger Branislav  

Varmus Michal  
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Príloha

Číslo 
žiadosti

Názov subjektu IČO
Suma 

oprávnených 
nákladov v EUR

Max. počet 
športovcov

Počet 
športovcov 
(upravený)

Rozd
iel

Suma príspevku 
(50% 

oprávnených 
nákladov)

Počet 
športovcov x 

50 EUR

ODPORÚČAN
Á suma 

príspevku na 
schválenie v 

EUR (50-
násobok)

Športy

156 AG Hradová s.r.o. 36637092 2 037,70 13 13 0 1 018,85 650 650,00 tenis

266 Atletika Košice, o.z. 50076302 14 113,85 40 40 0 7 056,93 2 000 2 000,00 atletika

130 Futbalový klub BRADLAN Brezová pod Bradlom 42274915 5 400,00 52 52 0 2 700,00 2 600 2 600,00 futbal

220 HK Sršne Košice 42331757 7 839,69 70 70 0 3 919,85 3 500 3 500,00 ľadový hokej

327 Janočko Academy 50048228 6 084,22 51 51 0 3 042,11 2 550 2 550,00 futbal

13 JHT Activity 42269288 55 690,00 13 13 0 27 845,00 650 650,00 tenis

55 Karate klub DRAP Partizánske, o. z. 34055495 8 574,65 37 37 0 4 287,33 1 850 1 850,00 karate

32 KFC Kalná nad Hronom 36102113 7 007,75 71 71 0 3 503,88 3 550 3 503,00 futbal

149 Kickboxing klub Panter Prešov 31995675 9 172,61 18 18 0 4 586,31 900 900,00 kickbox

180 Klub ľadových športov KRYHA v Bratislave 30789443 13 634,13 111 111 0 6 817,07 5 550 5 550,00 atletika (5x)

312 Klub modernej gymnastiky DANUBIA 36071498 61 579,33 173 170 3 30 789,67 8 500 8 500,00 gymnastika, tanečný 
šport

126 Klub vodného póla Nováky, o. z. 42282021 6 500,00 51 51 0 3 250,00 2 550 2 550,00 plavecké športy

15 Leopoldovský tenisový klub Leopoldov LTC 35591021 13 590,00 23 23 0 6 795,00 1 150 1 150,00 tenis

21 Mestská športová organizácia 42050405 20 931,01 187 187 0 10 465,51 9 350 9 350,00 stolný tenis, futbal, 
hádzaná, tenis

5 Mestský futbalový klub Baník Veľký Krtíš 00626767 23 188,95 103 103 0 11 594,48 5 150 5 150,00 futbal

10 MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB SNINA 17146780 19 110,04 191 191 0 9 555,02 9 550 9 550,00 futbal

371 Mestský futbalový klub Vrbové 37845195 7 882,13 72 72 0 3 941,07 3 600 3 600,00 futbal

235 Mestský športový klub Hurbanovo 37861697 14 892,64 92 92 0 7 446,32 4 600 4 600,00 futbal

134 Mestský športový klub Vranov nad Topľou 36162469 12 943,34 355 353 2 6 471,67 17 650 6 471,00
atletika, box, 
hádzaná, judo, 
karate, šach, 
volejbal

24 MHA MARTIN 42346631 17 854,00 177 177 0 8 927,00 8 850 8 850,00 ľadový hokej

Zoznam schválených rozhodnutí o poskytnutí mimoriadnej podpory podľa § 20a zákona o fonde a výzvy č.
2021/002 - amatérske kluby a organizácie v znení doplneného zoznamu úspešných žiadateľov - 2. časť



NA ROZHODNUTIE 07072021.xlsx strana 2/3
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308
Miestny športový klub Iskra 
Petržalka

686743 14 400,00 189 189 0 7 200,00 9 450 7 200,00 basketbal, futbal

216 Obecný športový klub - Havran Ľubochňa 51285169 3 988,20 84 81 3 1 994,10 4 050 1 994,00 futbal, stolný tenis

133 Obecný športový klub Nededza 17066522 7 787,01 61 61 0 3 893,51 3 050 3 050,00 futbal

333 PIRANA Sport Club 36108472 13 076,06 123 123 0 6 538,03 6 150 6 150,00 plavecké športy

395 Plavecký Klub Azeta, o. z. 42272581 45 777,92 69 69 0 22 888,96 3 450 3 450,00 plavecké športy

375 Plavecký klub Matador Púchov 37914057 20 261,47 74 74 0 10 130,74 3 700 3 700,00 plavecké športy

110 Plavecký klub ORCA Bratislava 31266665 27 182,96 133 133 0 13 591,48 6 650 6 650,00 plavecké športy

397 PRESTIGIO REALIZ team, o.z. 42179203 8 393,00 66 66 0 4 196,50 3 300 3 300,00 triatlon

127 ROYAL plavecký klub, o.z. 42418372 12 306,80 50 49 1 6 153,40 2 450 2 450,00 plavecké športy, 
triatlon
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Číslo 
žiadosti

Názov subjektu IČO
Suma 

oprávnených 
nákladov v EUR

Max. počet 
športovcov

Počet 
športovcov 
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športovcov x 
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schválenie v 
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násobok)

Športy

384 SKI CLUB PROGRESS 42341426 2 435,35 10 10 0 1 217,68 500 500,00 lyžovanie

353 ŠK Cífer 1929 34007229 3 705,48 71 71 0 1 852,74 3 550 1 852,00 futbal

399 ŠK UNI KOŠICE 30686661 2 500,00 23 23 0 1 250,00 1 150 1 150,00 lyžovanie

281 ŠK JUVENTA Bratislava 42252750 38 488,43 74 60 14 19 244,22 3 000 3 000,00 gymnastika, tanečný 
šport

43 ŠK JUVENTA Žilina, o. z. 37911074 33 696,04 393 355 38 16 848,02 17 750 16 848,00 atletika, florbal

278 Školský ŠK B.S.C. Bratislava 31815910 15 709,47 128 128 0 7 854,74 6 400 6 400,00 basketbal

361 Športový klub Bernolákovo 31823408 25 365,84 110 110 0 12 682,92 5 500 5 500,00 futbal

338 Športový klub Liptovský Mikuláš 30233216 6 465,69 55 55 0 3 232,85 2 750 2 750,00 gymnastika

188 Športový klub plávania a potápania Žralok, o. z. 51173697 18 624,81 44 44 0 9 312,41 2 200 2 200,00 potápačské športy

161 Športový klub polície Modrí Draci Košice 42103100 3 026,00 30 30 0 1 513,00 1 500 1 500,00 plavecké športy

106 Športový klub polície - vodné športy Dolný Kubín 37904931 13 800,00 138 137 1 6 900,00 6 850 6 850,00 kanoistika

259 Športový klub Vrakuňa Bratislava 30813671 6 358,20 133 133 0 3 179,10 6 650 3 179,00 futbal

222 Telovýchovná jednota DRUŽBA PIEŠŤANY 00892424 12 350,52 49 49 0 6 175,26 2 450 2 450,00 atletika, basketbal, 
silové športy

71 Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR 14220776 8 529,37 62 59 3 4 264,69 2 950 2 950,00 futbal, lyžovanie

83 TENISOVÁ AKADÉMIA EDMUND PAVLÍK, o. z. 45027374 1 430,99 11 11 0 715,50 550 550,00 tenis

139 Tenisový klub Slávia STU Bratislava 31744109 9 511,74 95 95 0 4 755,87 4 750 4 750,00 tenis

18 TJ Družstevník Bešeňov 37858793 3 992,33 44 44 0 1 996,17 2 200 1 996,00 futbal

26 TK LOVE 4 TENNIS 42173060 4 698,00 43 43 0 2 349,00 2 150 2 150,00 tenis

101 TŠP - tenisová škola Petržalka 42131405 4 503,83 42 42 0 2 251,92 2 100 2 100,00 tenis

292 Vodácky klub Tatran Karlova Ves - Bratislava, o.z. 00686778 33 613,99 32 32 0 16 807,00 1 600 1 600,00 kanoistika

351 XBS swimming academy 51769671 8 535,00 25 25 0 4 267,50 1 250 1 250,00 plavecké športy

SPOLU 738 540,54 369 270,27 192 993,00



SPOLU POČET: 49 SPOLU SUMA: 14 135 279,09 €

Číslo 
žiadosti

Názov predkladateľa Žiadosť Región Požadovaná suma Vlastná suma
Bodové 

hodnotenie
76 Mesto Bardejov „Rekonštrukcia mestskej 

športovej haly v Bardejove“
Prešovský kraj 400 000,00 € 2 058 132,08 € 31,00

32 Trnavský samosprávny kraj Výstavba školskej telocvične 
Gbely

Trnavský kraj 430 855,00 € 430 855,00 € 30,00

5 Mesto Bytča Športová hala Bytča Žilinský kraj 714 240,00 € 773 760,00 € 30,00
57 AQUAPARK Poprad, s.r.o. Plavecké centrum Poprad - 

prestavba 50m bazéna
Prešovský kraj 1 162 056,47 € 1 162 056,47 € 29,20

52 Obec Oravská Jasenica Telocvičňa pri ZŠ s MŠ M. 
Hamuljaka v Oravskej Jasenici

Žilinský kraj 265 000,00 € 265 396,33 € 29,00

150 Obec Ivanka pri Dunaji Výstavba novej telocvične s 
prvkami športovej haly pri ZŠ 
M.R.Štefánika v obci Ivanka 
pri Dunaji

Bratislavský kraj 915 000,00 € 915 000,00 € 28,75

178 Obec Domaniža Rozvoj športu 
prostredníctvom výstavby 
športovej infraštruktúry v 
obci Domaniža

Trenčiansky kraj 148 875,00 € 148 875,15 € 28,00

11 Mestský športový klub 
IUVENTA Michalovce o.z.

Rekonštrukcia Chemkostav 
Aréna Michalovce

Košický kraj 205 921,50 € 205 921,50 € 28,00

184 4allsport Free Movement Area Banskobystrický kraj 472 500,00 € 475 000,00 € 27,67
55 Obec Braväcovo Športové ihrisko 36 x 18 m Banskobystrický kraj 75 840,00 € 75 840,00 € 27,50
77 Obec Smižany Vybudovanie športového 

ihriska a atletickej dráhy v 
športovom areáli

Košický kraj 78 974,00 € 80 174,00 € 27,50

42 Mesto Hriňová Multifunkčná športová 
plocha s prekrytím

Banskobystrický kraj 175 598,00 € 175 598,13 € 27,50

Žiadosti SCHVÁLENÉ na základe regionálneho princípu



56 Obec Habovka Rozvoj športu 
prostredníctvom výstavby 
športovej infraštruktúry v 
obci Habovka

Žilinský kraj 383 653,00 € 383 653,20 € 27,33

101 Obec Liptovská Lúžna Multifunkčný športový areál Žilinský kraj 52 400,00 € 52 595,20 € 27,00
91 Žilinský samosprávny kraj Športový areál Gymnázium 

Varšavská cesta 1 Žilina
Žilinský kraj 208 443,00 € 208 444,18 € 27,00

136 Mesto Spišská Nová Ves Multifunkčné športové 
ihrisko pri ZŠ Lipová 13, 
Spišská Nová Ves

Košický kraj 104 953,00 € 104 953,28 € 26,50

190 Mládežnícky športový klub 
Senec

Výstavba nafukovacej 
športovej haly so zázemím, 
NTC Senec, Rybárska 29

Bratislavský kraj 290 000,00 € 304 316,00 € 26,50

14 Mesto Bojnice Výstavba Telocvične pre ZŠ s 
MŠ v Bojniciach

Trenčiansky kraj 878 782,04 € 878 782,04 € 26,50

15 Mesto Trnava Revitalizácia športového 
areálu Slávia – bežecké trasy

Trnavský kraj 398 522,76 € 430 600,11 € 26,33

20 Obec Pavlovce nad Uhom Multifunkčné ihrisko v areáli 
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

Košický kraj 101 081,85 € 101 081,85 € 26,00

19 Obec Vydrany Stolnotenisová hala Trnavský kraj 109 236,41 € 109 236,42 € 26,00
29 Mesto Hurbanovo Multifunkčná športová 

plocha s prekrytím
Nitriansky kraj 220 599,81 € 220 599,82 € 26,00

39 Obec Výčapy - Opatovce Športová hala "Výčapy - 
Opatovce"

Nitriansky kraj 614 610,27 € 614 610,27 € 26,00

66 Obec Chorvátsky Grob Výstavba telocvične pre ZŠ a 
MŠ Chorvátsky Grob

Bratislavský kraj 910 000,00 € 929 274,16 € 26,00

49 Obec Opatovce nad Nitrou Obnova športového areálu – 
Základná škola a materská 
škola Opatovce nad Nitrou

Trenčiansky kraj 68 003,50 € 68 079,50 € 25,50

45 Obec Horné Srnie Športová multifunkčná hala v 
obci Horné Srnie

Trenčiansky kraj 632 400,00 € 632 400,00 € 25,50

169 Mesto Michalovce Multifunkčné ihrisko na ZŠ 
Moskovská 1 v Michalovciach

Košický kraj 51 278,94 € 51 278,94 € 25,00

99 Obec Koválov Športový areál Koválov Trnavský kraj 52 880,00 € 53 080,00 € 25,00



199 X-BIONIC® SPHERE a.s. Projekt rozvoja športovej 
infraštruktúry X-BIONIC® 
SPHERE

Trnavský kraj 323 829,00 € 323 829,76 € 25,00

194 TENISOVÁ AKADÉMIA 
EDMUND PAVLÍK BANSKÁ 
BYSTRICA, o. z.

Modernizácia tenisového 
areálu za účelom možnosti 
jeho celoročného využívania

Banskobystrický kraj 54 150,00 € 54 150,00 € 24,50

180 EFC Gabčíkovo FIREMNÉ CENTRUM - 
PRÍSTAVBA - TELOCVIČŇA PRE 
ÚPOLOVÉ ŠPORTY

Trnavský kraj 96 303,00 € 96 303,00 € 24,50

69 Mesto Lučenec Krytá plaváreň Lučenec Banskobystrický kraj 1 500 000,00 € 3 648 913,51 € 24,20
117 Obec Iža Ihrisko 33 x 18 m Nitriansky kraj 51 988,00 € 51 989,11 € 24,00
80 Obec Trhová Hradská Obnova športového areálu 

pri ZŠ v obci Trhová Hradská
Trnavský kraj 53 180,58 € 53 180,59 € 24,00

119 Obec Hviezdoslavov Športový areál Bez bariér vo 
Hviezdoslavove

Trnavský kraj 90 847,00 € 90 847,72 € 24,00

86 FLM s.r.o. PRESTAVBA HOKEJBALOVÉHO  
IHRISKA NA MULTIFUNKČNÉ, 
S ĽADOVOU PLOCHOU V 
ZIMNOM OBDOBÍ

Košický kraj 306 420,00 € 306 420,00 € 24,00

143 Mesto Krompachy Prestavba rozostavaného 
zimného štadióna na 
multifunkčné športovo-
kultúrne zariadenie

Košický kraj 115 000,00 € 118 192,33 € 23,50

198 Obec Dvorníky-Včeláre Multifunkčné ihrisko 44x24 
m v obci Dvorníky-Včeláre

Košický kraj 50 492,02 € 50 492,02 € 23,00

41 Mesto Spišské Vlachy Atletický ovál Spišské Vlachy Košický kraj 103 547,46 € 103 547,46 € 23,00
163 Obec Kazimír Modernizácia športového 

areálu v obci Kazimír
Košický kraj 83 452,27 € 83 452,27 € 22,50

146 Mesto Zlaté Moravce „Modernizácia telocvične na 
ZŠ Robotnícka 25, Zlaté 
Moravce“

Nitriansky kraj 86 001,00 € 86 001,00 € 22,50

153 Obec Spišský Hrušov Multifunkčné ihrisko v obci 
Spišský Hrušov

Košický kraj 62 472,31 € 62 472,31 € 22,00



113 Mesto Nitra Rekonštrukcia atletického 
oválu v areáli ZŠ Kráľa 
Svätopluka

Nitriansky kraj 62 832,00 € 62 832,77 € 22,00

131 Obec Močenok Tréningové ihrisko – 
revitalizácia a stavebné 
úpravy

Nitriansky kraj 63 585,90 € 63 585,90 € 22,00

175 ŠPORT - MLÁDEŽ PRE 
BUDÚCNOSŤ o. z.

Centrum úpolových športov Košický kraj 70 000,00 € 70 000,00 € 22,00

124 fitko.sk s. r. o. Výstavba nového 
tréningového centra v 
Michalovciach

Košický kraj 115 236,00 € 115 236,00 € 22,00

148 Košický samosprávny kraj Revitalizácia športovísk 
Gymnázia Pavla Horova

Košický kraj 145 075,00 145 075,00 21,50

144 Telovýchovná jednota AC 
Nitra

Rekonštrukcia havarijného 
stavu Zápasníckej haly Júliusa 
Strniska

Nitriansky kraj 399 180,00 € 400 783,46 € 21,33

43 Obec Zemianska Olča ROZŠÍRENIE A Nitriansky kraj 179 983,00 € 179 984,73 € 21,00



SPOLU POČET: 55 SPOLU SUMA: 9 978 570,49 €

Číslo 
žiadosti

Názov predkladateľa Žiadosť Región Požadovaná suma Vlastná suma
Bodové 

hodnotenie
96 Obec Terňa Telocvičňa Terňa Prešovský kraj 399 701,04 399 701,04 28,00

137 Obec Liptovská Teplička Výstavba multifunkčnej haly 
v obci Liptovská Teplička

Prešovský kraj 765 717,00 765 717,17 27,25

105 Mesto Sabinov Rekonštrukcia mestskej 
športovej haly v Sabinove

Prešovský kraj 73 391,00 75 000,00 27,00

61 Mesto Martin Šport park Pltníky II. etapa Žilinský kraj 595 883,47 595 883,47 26,67
120 Mesto Spišská Belá Prestrešenie hokejovo - 

hokejbalovej haly v Spišskej 
Belej

Prešovský kraj 153 500,00 153 637,83 26,50

67 Obec Vysoká nad Kysucou Novostavba telocvične, 
rekonštrukcia šatní Z.Š. E.A. 
Cernana Vysoká nad Kysucou

Žilinský kraj 309 574,96 309 574,96 26,33

85 Obec Pečovská Nová Ves Športový areál ZŠ v Pečovskej 
Novej Vsi

Prešovský kraj 50 608,67 50 608,70 26,00

125 Obec Sečovská Polianka Sečovská Polianka: 
Multifunkčné ihrisko s 
mantinelmi a osvetlením

Prešovský kraj 74 457,86 74 457,86 26,00

94 Mesto Humenné ,,Rekonštrukcia 
multifunkčného športového 
areálu na u. Laborecká 
1893/66 v Humennom“

Prešovský kraj 74 813,64 74 813,64 26,00

73 Obec Bešeňová Všešportový areál Bešeňová 
II.etapa

Žilinský kraj 107 100,00 107 481,60 26,00

202 Obec Oravská Polhora Rekonštrukcia a zastrešenie 
multifunkčného ihriska

Žilinský kraj 129 181,21 129 181,21 26,00

48 Prešovský samosprávny kraj Rekonštrukcia telocvične v 
Bijacovciach

Prešovský kraj 421 442,00 421 442,00 26,00

Žiadosti SCHVÁLENÉ na základe navýšenia objemu výzvy



27 Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava

Rekonštrukcia kanalizácie 
Plaváreň Pasienky – 1. etapa  
(revízia č. 1 02/2021)

Bratislavský kraj 101 107,00 101 107,00 25,00

51 Mesto Brezová pod Bradlom Rekonštrukcia športovej 
infraštruktúry

Trenčiansky kraj 107 188,00 107 568,20 25,00

79 Obec Zohor Obnova športového areálu 
pri ZŠ v obci Zohor

Bratislavský kraj 109 571,91 109 571,92 25,00

89 Obec Budmerice Obnova športového areálu 
pri ZŠ v obci Budmerice

Bratislavský kraj 143 972,15 143 973,00 25,00

171 Mesto Veľký Šariš Obnova športového areálu 
základnej školy, Veľký Šariš

Prešovský kraj 145 478,78 145 478,79 25,00

123 Obec Raslavice Podpora a rozvoj športu v 
obci Raslavice

Prešovský kraj 228 710,00 228 710,12 25,00

152 Mesto Svidník Modernizácia ihriska pri III.ZŠ Prešovský kraj 299 000,00 313 913,14 25,00

62 Mesto Dolný Kubín Rekonštrukcia Zimného 
štadióna v Dolnom Kubíne

Žilinský kraj 412 024,00 412 024,66 25,00

187 Obec Čierne Telocvičňa pri Základnej 
škole Čierne  ústredie

Žilinský kraj 625 000,00 625 000,00 25,00

37 Obec Kamenná Poruba TELOCVIČŇA Kamenná 
Poruba

Žilinský kraj 496 738,74 496 738,74 24,67

71 Trenčiansky samosprávny kraj Podpora mládežníckeho 
športu v Trenčianskom 
samosprávnom kraji

Trenčiansky kraj 509 238,00 509 239,05 24,67

72 Mesto Myjava Modernizácia športovej 
infraštruktúry Myjava

Trenčiansky kraj 107 088,00 107 700,00 24,50

207 Občianske združenie ŠK 
Odema

Multifunkčný športový areál Trenčiansky kraj 107 300,00 107 491,60 24,50

122 Mesto Čadca Rekonštrukcia časti strechy 
športovej haly na ulici 
Športovcov v Čadci

Žilinský kraj 107 693,54 107 693,54 24,50

68 Mesto Kežmarok Rekonštrukcia Spoločensko-
športového centra, Kežmarok

Prešovský kraj 175 486,12 175 486,12 24,50



24 Mesto Levoča Rekonštrukcia plôch a 
modernizácia 
multifunkčného ihriska, 
Levoča

Prešovský kraj 56 863,00 56 862,59 24,00

188 Obec Krivany Modernizácia športového 
areálu pri ZŠ a MŠ v obci 
Krivany

Prešovský kraj 57 049,95 57 049,96 24,00

112 Obec Omšenie Rekonštrukcia a 
modernizácia športovej 
infraštruktúry v obci 
Omšenie

Trenčiansky kraj 59 000,00 59 000,00 24,00

17 Obec Nedožery - Brezany Futbalové ihrisko s umelou 
trávou  pre región Hornej 
Nitry - dostavba

Trenčiansky kraj 89 793,60 89 793,60 24,00

156 Mesto Hanušovce nad Topľou Multifunkčná športová 
plocha s prekrytím, 1. etapa

Prešovský kraj 93 241,94 120 000,00 24,00

3 Mesto Brezno Podpora športovej 
infraštruktúry v Brezne

Banskobystrický kraj 241 832,49 241 832,50 24,00

21 Mesto Krupina Rekonštrukcia atletických 
zariadení v areáli základných 
škôl v Krupine

Banskobystrický kraj 321 567,50 321 567,50 23,67

35 Mestská časť Bratislava - Rača Rozvoj športovej 
infraštruktúry v Mestskej 
časti Bratislava-Rača

Bratislavský kraj 387 325,00 428 751,16 23,67

95 Obec Hradište pod Vrátnom Multifunkčný športový areál Trnavský kraj 52 878,00 53 100,00 23,50
135 Mesto Stropkov Rekonštrukcia atletickej 

dráhy s príslušenstvom v 
areáli ZŠ Konštantínova

Prešovský kraj 72 500,00 72 500,00 23,50

64 Mesto Považská Bystrica Obnova športového areálu 
pri ZŠ Školská v meste 
Považská Bystrica

Trenčiansky kraj 80 010,47 80 010,47 23,50

106 Mesto Nováky Obnova športového areálu s 
futbalovým ihriskom v meste 
Nováky

Trenčiansky kraj 85 504,83 85 761,83 23,50

118 Mesto Lipany Lipany - výmena umelej trávy Prešovský kraj 87 682,66 87 682,66 23,50



18 Obec Vavrečka Opláštenie multifunkčného 
športového areálu Vavrečka

Žilinský kraj 117 249,00 117 249,08 23,50

195 Telovýchovná jednota Slávia 
Technická univerzita Zvolen

Multifunkčná telocvičňa s 
gymnastickým vybavením a 
lezeckou stenou

Banskobystrický kraj 133 748,00 133 748,00 23,50

107 Telovýchovná jednota Rapid 
Bratislava

Novostavba športovej haly Bratislavský kraj 155 000,00 155 000,00 23,50

74 Mesto Žilina Revitalizácia športových 
ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina

Žilinský kraj 237 662,09 237 662,10 23,50

65 Obec Bzince pod Javorinou Rekonštrukcia a 
modernizácia existujúceho 
multifunkčného ihriska

Trenčiansky kraj 50 706,78 50 706,78 23,00

196 Obec Kajal MULTIFUNKČNÉ IHRISKO Trnavský kraj 53 503,97 53 503,97 23,00
129 Obec Šintava Multifunkčný športový areál Trnavský kraj 54 902,06 54 902,06 23,00
147 Obec Okružná Modernizácia športového 

areálu v obci Okružná
Prešovský kraj 54 922,45 54 922,45 23,00

93 Obec Veľké Leváre Atletická dráha pri ZŠ Veľké 
Leváre

Bratislavský kraj 62 802,70 62 999,70 23,00

75 Mesto Rajec Mesto Rajec - rekonštrukcia 
športového areálu pri ZŠ 
Lipová - 1.etapa

Žilinský kraj 72 000,00 72 000,00 23,00

28 Mesto Nemšová Obnova športového areálu 
pri ZŠ  v meste Nemšová

Trenčiansky kraj 72 960,00 72 960,00 23,00

53 Mesto Sereď Výmena športového povrchu 
vrátane podkladných vrstiev 
na atletickej dráhe ZŠ 
Fándlyho v Seredi

Trnavský kraj 77 913,48 77 913,48 23,00

103 Obec Klátova Nová Ves Rekonštrukcia a prístavba k 
sociálnym zariadeniam OFK

Trenčiansky kraj 93 863,43 93 863,43 23,00

161 HK´18 Karpatský Sokol Výstavba šatní pre HK´18 
Karpatský Sokol

Bratislavský kraj 99 968,00 99 968,08 23,00

140 BBSPORT Banská Bystrica Modernizácia športového Banskobystrický kraj 125 152,00 125 152,00 23,00



SPOLU POČET: 69 SPOLU SUMA: 11 923 993,76 €

Číslo 
žiadosti

Názov predkladateľa Žiadosť Región Požadovaná suma Vlastná suma
Bodové 

hodnotenie
167 Jednotka - tenisová škola Rekonštrukcia a 

Modernizácia tenisového a 
športového areálu "Jednotka - 
tenisová škola" (v skratke 
RMTK1)

Bratislavský kraj 61 107,00 61 107,00 22,50

189 Mesto Stupava Vybudovanie atletickej dráhy 
a multifunkčného ihriska v 
areáli ZŠ Stupava

Bratislavský kraj 86 862,00 86 862,00 22,50

155 Obec Novoť Obnova športového areálu s 
futbalovým ihriskom v obci 
Novoť

Žilinský kraj 101 683,02 101 683,02 22,50

172 Obec Bošany Výstavba telocvične v obci 
Bošany

Trenčiansky kraj 258 600,00 258 810,32 22,50

98 Mesto Trenčín Modernizácia Zimného 
štadióna Pavla Demitru v 
Trenčíne

Trenčiansky kraj 1 496 005,00 1 496 006,56 22,40

59 Mesto Ilava Obnova športovísk, sídlisko 
Medňanská, Ilava

Trenčiansky kraj 57 459,08 57 458,08 22,00

31 Obec Dlhá nad Oravou Stavebné úpravy telocvične 
pri Základnej škole s 
materskou školou v Dlhej nad 
Oravou

Žilinský kraj 67 500,00 67 500,00 22,00

58 Mesto Senec Modernizácia a rozšírenie 
telocvične základnej školy 
Mlynská v Senci

Bratislavský kraj 67 710,15 67 710,16 22,00

Žiadosti NESCHVÁLENÉ pre nedostatok finančných prostriedkov



134 Obec Kysucký Lieskovec Obnova športového areálu 
pri základnej škole v obci 
Kysucký Lieskovec

Žilinský kraj 73 179,85 73 179,85 22,00

142 Obec Bystričany Obnova športového areálu v 
obci Bystričany

Trenčiansky kraj 81 026,77 81 026,77 22,00

157 Bratislavský samosprávny kraj Vybudovanie športového 
areálu SZŠ Záhradnícka 44, 
Bratislava

Bratislavský kraj 97 700,00 97 854,90 22,00

9 Mesto Piešťany Obnova športového areálu v 
Piešťanoch

Trnavský kraj 107 877,77 107 877,78 22,00

25 Mesto Zvolen Rekonštrukcia školského 
areálu na ZŠ P. Jilemnického 
vo Zvolene

Banskobystrický kraj 133 738,31 133 738,31 22,00

168 Banskobystrický samosprávny 
kraj

Obnova športového areálu 
pri gymnáziu M. Rúfusa v 
meste Žiar nad Hronom

Banskobystrický kraj 148 998,00 148 998,00 22,00

70 Obec Pečeňady ZDS, Prevádzková budova- 
hygienické zariadenie

Trnavský kraj 232 997,00 232 997,01 22,00

145 Mesto Dubnica nad Váhom Komplexná rekonštrukcia 
chladenia zimného štadióna 
v Dubnici nad Váhom

Trenčiansky kraj 437 817,00 437 817,72 22,00

110 Mesto Banská Bystrica Modernizácia tréningového 
centra mestského 
mládežníckeho futbalového 
štadióna v Radvani

Banskobystrický kraj 459 387,00 478 137,53 22,00

133 Mesto Malacky Rekonštrukcia atletického 
oválu - štadión Malacky

Bratislavský kraj 440 197,00 690 198,55 21,67

7 Orlové a príroda, s. r. o. Dostavba športového areálu 
Orlové s výstavbou 
viacúčelovej športovej haly

Trenčiansky kraj 513 808,11 513 808,11 21,67

84 Obec Terchová Futbalové šatne FK Terchová Žilinský kraj 52 702,16 52 702,16 21,50
206 Benet LTC, s.r.o. Viacúčelový športový areál Žilinský kraj 107 306,00 107 447,32 21,50
78 Mesto Prievidza Rekonštrukcia palubovky 

Športovej haly v Prievidzi - SO 
01 hracia plocha, palubovka

Trenčiansky kraj 136 700,00 136 712,14 21,50



33 Národné tenisové centrum, 
a.s.

Rekonštrukcia Národného 
tenisového centra po 18. 
rokoch

Bratislavský kraj 236 808,00 246 474,80 21,50

54 Obec Breznica prestavba starého 
antukového ihriska na 
viacučelové ihrisko v obci 
Breznica

Prešovský kraj 50 000,00 50 141,14 21,00

36 Tenisový klub Žilina Výmena povrchu a 
nafukovacieho systému na 
dvorcoch č. 9 a 10 areálu TK 
Žilina

Žilinský kraj 111 529,17 111 529,17 21,00

50 Mesto Leopoldov LTC - Leopoldovský tenisový 
klub

Trnavský kraj 126 878,01 126 878,01 21,00

162 Mestská časť Bratislava - Nové 
Mesto

Revitalizácia športoviska 
Pionierska

Bratislavský kraj 224 552,50 224 552,50 21,00

10 Obec Klin Rekonštrukcia športového 
areálu ZŠ a MŠ Klin

Žilinský kraj 227 006,88 227 006,88 21,00

82 Mesto Partizánske Rekonštrukcia športovej haly 
v Partizánskom

Trenčiansky kraj 350 000,00 350 000,00 21,00

186 Mesto Trenčianske Teplice Rekonštrukcia športového 
areálu na ul. Štvrť SNP v 
Trenčianskych Tepliciach

Trenčiansky kraj 54 929,00 54 929,00 20,50

177 Obec Kováčová Areál športu a oddychu 
Kováčová – rekonštrukcia a 
modernizácia spoločenského 
zariadenia a šatní

Banskobystrický kraj 66 728,85 66 728,86 20,50

204 Obec Skalité Športová hala v Skalitom, 
Skalité 1630

Žilinský kraj 114 627,95 114 627,95 20,50

139 Mestská časť Bratislava - 
Dúbravka

Rekonštrukcia a 
modernizácia športového 
areálu ZŠ Sokolíkova

Bratislavský kraj 156 500,00 157 601,63 20,50

40 Mesto Levice REKONŠTRUKCIA 
ATLETICKÉHO OVÁLU NA 
ŠTADIÓNE V LEVICIACH

Nitriansky kraj 382 336,00 382 335,61 20,33



38 Mesto Turzovka Stavebné úpravy a 
modernizácia športových 
ihrísk v meste Turzovka

Žilinský kraj 50 000,00 50 000,00 20,00

83 Yachtclub Dynamo Energia 
Bratislava

VDG Yacht Centrum - 
výstavba lodenice

Bratislavský kraj 51 956,50 51 956,50 20,00

30 Horolezecký klub VABEC, 
Stará Ľubovňa

Rekonštrukcia interiéru 
budovy a výstavba lezeckého 
centra.

Prešovský kraj 69 983,00 69 983,00 20,00

121 Obec Kúty Obnova bežeckej dráhy v obci 
Kúty

Trnavský kraj 71 185,03 71 185,03 20,00

46 Obec Bystrička Rekonštrukcia 
multifunkčného ihriska TJ 
Slovan Bystrička

Žilinský kraj 92 350,00 92 350,00 20,00

100 Mesto Stará Ľubovňa Rekonštrukcia malej 
športovej haly v Starej 
Ľubovni

Prešovský kraj 103 654,74 303 670,00 20,00

114 Obec Soľ Revitalizácia športoviska v 
obci Soľ

Prešovský kraj 106 554,00 106 554,00 20,00

111 FC Petržalka, družstvo Výmena umelého trávnika na 
ihrisku v športovom areáli na 
ulici M.C. Sklodowskej 1 v 
Bratislave

Bratislavský kraj 124 560,90 124 560,90 20,00

141 Obec Jaslovské Bohunice MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - 
Jaslovské Bohunice

Trnavský kraj 172 067,00 172 067,00 20,00

90 JUPIE Futbalová škola Mareka 
Hamšíka spol. s r. o. v skratke: 
JUPIE FŠMH spol. s r. o.

Areál Futbalovej školy 
Mareka Hamšíka - Rudlová

Banskobystrický kraj 450 000,00 510 459,49 19,67

159 Mesto Topoľčany Zimný štadión – 
rekonštrukcia strojovne 
chladenia a ľadovej plochy

Nitriansky kraj 545 711,00 545 713,13 19,67

128 Obec Dolná Tižina Stavebné úpravy šatní a 
novostavba tribúny

Žilinský kraj 66 600,00 66 644,86 19,50

170 Mestská časť Bratislava - 
Petržalka

Rekonštrukcia bežeckého 
oválu ZŠ Dudova 2, Bratislava-
Petržalka

Bratislavský kraj 67 645,00 67 646,00 19,50



151 SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. 
o.

Digitalizácia kamerového 
systému a modernizácia 
pracoviska race control

Trnavský kraj 95 530,00 95 530,00 19,50

63 Mesto Banská Štiavnica Rekonštrukcia mestských 
kúpeľov - plavárne v Banskej 
Štiavnici - 1. etapa

Banskobystrický kraj 302 337,00 302 338,50 19,33

47 Obec Rovinka Futbalový štadión TJ Rovinka Bratislavský kraj 400 000,00 400 000,00 19,33

88 Obec Dlhé nad Cirochou Budova Telovýchovnej 
jednoty v Dlhom nad 
Cirochou

Prešovský kraj 50 638,00 50 639,66 19,00

166 Hangair s. r. o. Modernizácia vnútorného 
skateparku Hangair Action 
Sports Academy

Bratislavský kraj 85 804,20 85 804,00 19,00

26 AS TRENČÍN, a.s. Projekt modernizácie 
športovej infraštruktúry - LED 
perimeter

Trenčiansky kraj 172 442,00 172 442,00 19,00

174 TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad 
Hronom, spol. s r.o.

Rekonštrukcia a 
modernizácia krytej plavárne 
Žiar nad Hronom

Banskobystrický kraj 373 113,85 373 113,85 19,00

203 Futbalový Club Slovan Modra Výstavba tribúny Bratislavský kraj 69 590,70 69 590,70 18,50

154 Obec Zborov Rekonštrukcia a revitalizácia 
športového areálu v Zborove

Prešovský kraj 55 889,00 57 967,73 18,00

60 Hokejový klub HK '95 
Považská Bystrica

Zimný štadión Považská 
Bystrica, stavebná úprava 
bývalej kaviarne na šatne

Trenčiansky kraj 87 000,00 87 000,00 18,00

23 Obec Jakubany Modernizácia šatní TJ SOKOL 
Jakubany

Prešovský kraj 85 566,07 85 566,08 17,50

115 Obec Dolná Súča Rekonštrukcia infraštruktúry 
futbalového štadióna TJ 
Dolná Súča

Trenčiansky kraj 98 901,77 98 901,77 17,50

138 Partizán Bardejov BŠK a.s. Revitalizácia a rozšírenie 
futbalového ihriska

Prešovský kraj 115 587,00 115 587,08 17,50

104 Mesto Trebišov Revitalizácia športového 
areálu Slavoj

Košický kraj 50 741,00 50 000,37 17,00



22 Mestská športová organizácia Krajší a funkčný futbalový 
areál

Nitriansky kraj 51 100,00 71 540,00 17,00

183 Telocvičná jednota SOKOL 
Bratislava I Vinohrady

Rekonštrukcia sokolovne 
Sokol Bratislava I

Bratislavský kraj 52 848,12 52 848,12 17,00

197 Golfový a športový klub 
Trenčín

Rekonštrukcia a 
modernizácia športového 
areálu Hoss Sport Center

Trenčiansky kraj 100 000,00 100 000,00 17,00

185 Obec Kanianka Stavebné úpravy časti 
Športového areálu Kanianka, 
parc.č. 2764

Trenčiansky kraj 52 334,00 52 800,00 16,50

193 Saleziáni don Bosca - 
Slovenská provincia

Výstavba nových šatní a 
technického zázemia

Bratislavský kraj 87 669,00 263 010,00 16,00

132 Mesto Liptovský Mikuláš Stavebné úpravy ihriska s 
umelou trávou v areáli 
futbalového štadióna v 
Liptovskom Mikuláši, m.č. 
Podbreziny

Žilinský kraj 79 647,72 79 647,72 15,50

160 Kimiči, s. r. o. Výstavba lezeckého centra a 
nákup nového tréningového 
materiálu

Bratislavský kraj 63 728,00 63 728,00 14,00

182 Obec Kendice Multifunkčné športovisko 
Kendice

Prešovský kraj 99 001,58 99 001,58 14,00



SPOLU POČET: 33 SPOLU SUMA: 7 755 929,92 €

Číslo 
žiadosti

Názov predkladateľa Žiadosť Región Požadovaná suma Vlastná suma

208 Jazdecký klub RS Team Rozšírenie kapacity a revitalizácia športového jazdeckého centra RS 
Team

Bratislavský kraj 124 728,00 € 124 728,00 €

108 Kajak & kanoe klub Komárno, 
o.z.

Kajak & kanoe Nitriansky kraj 111 856,71 € 27 964,18 €

130 Mesto Bánovce nad Bebravou Rekonštrukcia atletického ovalu ZŠ Gorazdova Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj 62 158,00 € 0,00 €

164 Mesto Galanta Rozšírenie telocvične pri Arkádii Galanta - ul. Kpt. Nálepku Galanta 
1575/37 Galanta - Trnavský kraj

Trnavský kraj 51 429,00 € 51 429,00 €

176 Mesto Kolárovo Rekonštrukcia povrchu atletickej dráhy v meste Kolárovo Nitriansky kraj 72 789,00 € 72 789,68 €
8 Mesto Kráľovský Chlmec Objekt pre telovýchovu a šport - dostavba Košický kraj 500 000,00 € 540 236,91 €

165 Mesto Medzilaborce Prekrytie ľadovej plochy v Medzilaborciach Prešovský kraj 397 595,70 € 397 595,71 €
126 Mesto Moldava nad Bodvou Atletický štadión pri ZŠ ČSA Košický kraj 270 022,00 € 270 022,00 €
127 Mesto Poltár MODERNIZÁCIA BUDOVY TELOCVIČNE S.Č. 727 NA UL.SKLÁRSKEJ V 

POLTÁRI
Banskobystrický kraj 232 033,00 € 232 033,00 €

34 Mesto Rimavská Sobota Výstavba multifunkčného ihriska v ZŠ P. Dobšinského v Rimavskej 
Sobote

Banskobystrický kraj 54 116,00 € 54 117,00 €

16 Mesto Sládkovičovo Viacúčelová športová hala v meste Sládkovičovo Trnavský kraj 231 853,83 € 231 853,84 €
116 Mesto Šahy Výstavba mestskej športovej haly v Šahách Nitriansky kraj 1 235 653,00 € 1 235 653,00 €
87 Mesto Šamorín Obnova športového areálu pri ZŠ Mátyása Korvína Trnavský kraj 75 000,00 € 77 444,81 €
6 Mestská časť Bratislava - 

Ružinov
Viacúčelová športová plocha Bachova Bratislavský kraj 73 255,00 € 73 255,10 €

200 Nadácia deti, kone a golf Výmena plochy v športovej hale TJ ELÁN Bratislavský kraj 53 846,00 € 53 846,80 €
179 Obec Borský Mikuláš Výstavba športového areálu v obci Borský Mikuláš Trnavský kraj 104 988,30 € 104 988,30 €
97 Obec Cífer Športová hala v obci Cífer - dobudovanie hygienického a technického 

zázemia
Trnavský kraj 246 311,00 € 246 311,00 €

81 Obec Dolná Streda Športový areál - SO 02 PRESTREŠENIE TRIBÚNY II. Trnavský kraj 54 000,00 € 54 212,64 €
173 Obec Kalná nad Hronom Rekonštrukcia športoviska v Obci Kalná nad Hronom Nitriansky kraj 145 454,50 € 145 454,50 €
191 Obec Lehota Výstavba multifunkčnej športovej haly v Lehote Nitriansky kraj 733 683,00 € 733 685,00 €

4 Obec Medzibrod Športová hala Medzibrod Banskobystrický kraj 131 510,00 € 131 739,53 €

Žiadosti ODMIETNUTÉ v priebehu formálnej a faktickej kontroly



12 Obec Osikov Športový areál Osikov Prešovský kraj 75 500,00 € 75 558,24 €
44 Obec Sebechleby REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO DOMU Sebechleby Banskobystrický kraj 98 280,00 € 98 281,12 €

149 Obec Stráne pod Tatrami Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne 
pod Tatrami

Prešovský kraj 348 770,00 € 1 299 993,00 €

92 Obec Šoporňa Výstavba zastrešenia a úprava podkladu ľadovej plochy v Obci Šoporňa Trnavský kraj 190 376,88 € 190 376,88 €

102 SFC LUMA Výstavba krytej tribúny so zázemím a vybudovanie hracích plôch s 
prírodným trávnatým povrchom

Nitriansky kraj 95 500,00 € 95 500,00 €

201 ŠK Slovan Bratislava futbal 
a.s.

Projekt vybavenia rehabilitačných a regeneračných miestností ŠK 
Slovan Bratislava futbal, a.s.

Bratislavský kraj 172 800,00 € 211 200,00 €

158 Športový klub SYNCHRO 
Bratislava, o. z.

Výstavba mestskej plavárne a wellness v Hlohovci Bratislavský kraj 1 437 406,00 € 1 437 406,00 €

13 Športový klub Tvrdošín Závlaha a odvodnenie futbalového ihriska Žilinský kraj 50 000,00 € 50 018,60 €
109 TC PLAY TENNIS NÁKUP ŠPORTOVÉHO MATERIÁLU A VYBAVENIA  mobilný tenisový kurt 

a pomôcky , zázemie klubu-mobilný dom
Bratislavský kraj 51 000,00 € 51 000,00 €

192 TJ Žrebčín Motešice Výmena plochy v športovej hale ŽREBČÍNA MOTEŠICE Trenčiansky kraj 59 015,00 € 59 016,70 €
181 Víťaz Víťaz Bratislavský kraj 160 000,00 € 169 000,00 €
205 Volejbalový oddiel Hit Trnava Výstavba prevádzkovej budovy a infraštruktúry Trnavský kraj 55 000,00 € 55 000,00 €


