
 
Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-10/2021 

 
 

 

ZÁPISNICA 
z 26. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu 

 
 
 
 

Miesto konania: Zasadacia miestnosť SOŠV, Junácka 6, 831 04 Bratislava 
 
Dátum a čas konania: 10.11.2021, od 09:00 hod. do 15:30 hod. 
 
 
Členovia SR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
1. Ladislav Križan, predseda SR FNPŠ 
2. Jaroslav Rybánsky, podpredseda SR FNPŠ 
3. Mária Berdisová, členka SR FNPŠ 
4. Ivan Greguška, člen SR FNPŠ 
5. Miroslav Dráb, člen SR FNPŠ 
6. Ľudovít Jurinyi, člen SR FNPŠ 
7. Gábor Asványi, člen SR FNPŠ 
8. Dušan Šaradín, člen SR FNPŠ 
9. Branislav Tréger, člen SR FNPŠ 
10. Michal Varmus, člen SR FNPŠ 
11. Jozef Krnáč, člen SR FNPŠ 
 
Členovia SR FNPŠ neprítomní a ospravedlnení na zasadnutí: 

 
- 
 

Členovia DR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 

Peter Dedík, člen DR FNPŠ  
 
Pracovníci FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
1. Renata Munková, generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ 
2. Silvia Ondrejčáková, koordinátorka procesov FNPŠ 
3. Michal Fabian, právnik FNPŠ 
4. Jozef Tvrdoň, ekonóm FNPŠ 
 
Prizvaní hostia na zasadnutí: 
 
 Radoslav Jenčuš, tajomník odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ 
 Michael Válek, zástupca advokátskej kancelárie Soukeník-Štrpka 
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ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA 
 
 
 
1. OTVORENIE A SCHVAĽOVANIE NÁVRHU PROGRAMU ZASADNUTIA VRÁTANE PRÍPADNÝCH ZMIEN 
A DOPLNKOV 
 
Zasadnutie správnej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „SR FNPŠ“) otvoril predseda SR FNPŠ p. Ladislav 
Križan, ktorý na úvod privítal hostí a členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí a skonštatoval, že SR FNPŠ je 
v zmysle čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ uznášaniaschopná. Vypracovaním zápisnice zo zasadnutia 
SR FNPŠ bol poverený právnik FNPŠ p. Michal Fabian a overením zápisnice generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ 
p. Renata Munková. 
 
V úvode generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková informovala predsedu SR FNPŠ a členov SR 
FNPŠ, že podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky a člen SR FNPŠ p. Michal Varmus sa pripoja k zasadnutiu 
SR FNPŠ v priebehu rokovania. 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan následne odprezentoval navrhovaný program zasadnutia, ktorý bol 
pred zasadnutím zaslaný na vedomie všetkým členom SR FNPŠ. 
 
 
Návrh programu zasadnutia SR FNPŠ:  
 

1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov 
2. Informácia o výsledkoch hlasovania „per rollam“ v čase medzi riadnymi zasadnutiami SR FNPŠ 
3. Informácie od predsedu SR FNPŠ od posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 26.08.2021 

a) odvolanie p. Anny Orthovej z DR FNPŠ ministrom školstva a menovanie p. Petra Dedíka 
b) uznesenie DR FNPŠ č. 16/2021/3-1 (odpísanie pohľadávky FNPŠ vo výške 200 000 EUR) 
c) uznesenie DR FNPŠ č. 16/2021/3-3 (návrh rozpočtu FNPŠ 2021) 
d) rôzne 

4. Rozpočet Fondu na podporu športu 
5. Výzva na poskytnutie mimoriadnej pomoci č. 2021/002 - amatérske kluby a organizácie 

a) informácie od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ  
b) schvaľovanie rozhodnutí o poskytnutí príspevku – 4. časť žiadostí  

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

a) informácie od predsedu správnej rady FNPŠ a predsedu odbornej komisie Profesionálny šport 
vzhľadom na doručené podklady Fondu na podporu športu od SIEA k výzve č.2021/003 dňa 
04.11.2021 

b) schvaľovanie rozhodnutí o poskytnutí príspevku 
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 a predsedu komisie Športová infraštruktúra 

8. Návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 a súvisiacich dokumentov 

a) informácie od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ a predsedu odbornej komisie „Športová 
infraštruktúra“ 

b) schvaľovanie návrhu znenia výzvy 
9. Športová infraštruktúra národného významu 

a) zoznam športovej infraštruktúry národného významu a súvisiace dáta 
b) priebeh a závery workshopu MŠVVaŠ SR, SOŠV a FNPŠ na tému športová infraštruktúra 

organizovaného dňa 20.09.2021 v Trnave a ďalší vývoj 
10. Stále sídlo kancelárie Fondu na podporu športu  
11. Rôzne 
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Po diskusii členovia SR FNPŠ hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/10/2021 
 
Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh programu zasadnutia: 

 
1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov 
2. Informácia o výsledkoch hlasovania „per rollam“ v čase medzi riadnymi zasadnutiami SR FNPŠ 
3. Informácie od predsedu SR FNPŠ od posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 26.08.2021 

a) odvolanie p. Anny Orthovej z DR FNPŠ ministrom školstva a menovanie p. Petra Dedíka 
b) uznesenie DR FNPŠ č. 16/2021/3-1 (odpísanie pohľadávky FNPŠ vo výške 200 000 EUR) 
c) uznesenie DR FNPŠ č. 16/2021/3-3 (návrh rozpočtu FNPŠ 2021) 
d) rôzne 

4. Rozpočet Fondu na podporu športu 
5. Výzva na poskytnutie mimoriadnej pomoci č. 2021/002 - amatérske kluby a organizácie 

a) informácie od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ  
b) schvaľovanie rozhodnutí o poskytnutí príspevku – 4. časť žiadostí  

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

a) informácie od predsedu správnej rady FNPŠ a predsedu odbornej komisie Profesionálny 
šport vzhľadom na doručené podklady Fondu na podporu športu od SIEA k výzve 
č.2021/003 dňa 04.11.2021 

b) schvaľovanie rozhodnutí o poskytnutí príspevku 
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 a predsedu komisie Športová 

infraštruktúra 
8. Návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 

rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 a súvisiacich dokumentov 
a) informácie od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ a predsedu odbornej komisie 

„Športová infraštruktúra“ 
b) schvaľovanie návrhu znenia výzvy 

9. Športová infraštruktúra národného významu 
a) zoznam športovej infraštruktúry národného významu a súvisiace dáta 
b) priebeh a závery workshopu MŠVVaŠ SR, SOŠV a FNPŠ na tému športová infraštruktúra 

organizovaného dňa 20.09.2021 v Trnave a ďalší vývoj 
10. Stále sídlo kancelárie Fondu na podporu športu  
11. Rôzne  

 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 

 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
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2. INFORMÁCIA O VÝSLEDKOCH HLASOVANIA „PER ROLLAM“ V ČASE MEDZI RIADNYMI ZASADNUTIAMI 
SR FNPŠ 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan v krátkosti otvoril predmetný bod programu a následne odovzdal slovo 
poverenému zamestnancovi kancelárie FNPŠ p. Michalovi Fabianovi, ktorý informoval prítomných členov SR 
FNPŠ, že v čase medzi riadnymi zasadnutiami SR FNPŠ sa uskutočnilo jedno hlasovanie „per rollam“ podľa článku 
6 rokovacieho poriadku SR FNPŠ v spojení so smernicou o prijímaní rozhodnutí orgánov elektronickým hlasovaním 
– hlasovanie „per rollam“ (ďalej len „smernica“), a to vo veci „Schvaľovanie výročnej správy a účtovnej závierky 
fondu schválenej audítorom na základe stanoviska dozornej rady“. 
 
Výsledok hlasovania „per rollam“ SR FNPŠ č. 1/2021: 
 
Členovia SR FNPŠ svoje stanoviská zasielali na adresu fabian@fnps.sk bez zbytočného odkladu, najneskôr však 
do 02. novembra 2021 (utorok) do 13:00 hod. formou:  
 
Som za  
alebo  
som proti  
alebo  
zdržujem sa hlasovania vo veci. 
 
Hlasovania „per rollam“ SR FNPŠ č. 1/2021 sa zúčastnilo 11 členov SR FNPŠ. Podľa článku 5 ods. 1 smernice 
možno konštatovať, že hlasovanie „per rollam“ SR FNPŠ č. 1/2021 bolo platné.  
 
Z celkového počtu 11 členov SR FNPŠ zúčastnených na hlasovaní, hlasovalo 11 členov formou „som za“ 
bez výhrad a pripomienok. 
 
Podľa článku 5 ods. 2 smernice v spojení s článkom 6 ods. 8 rokovacieho poriadku SR FNPŠ predkladaný návrh 
uznesenia je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov SR FNPŠ. 
Na základe uvedeného bolo uznesenie v predmetnej veci hlasovaním „per rollam“ prijaté.  
 
V priebehu rokovania o tomto bode programu prišiel na zasadnutie SR FNPŠ podpredseda SR FNPŠ 
p. Jaroslav Rybánsky, čím došlo k zmene kvóra členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí. 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR 
FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 2/10/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania 
„per rollam“ v čase medzi riadnymi zasadnutiami. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

mailto:fabian@fnps.sk
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3. INFORMÁCIE OD PREDSEDU SR FNPŠ OD POSLEDNÉHO ZASADNUTIA SR FNPŠ DŇA 26.08.2021 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan v krátkosti informoval prítomných členov SR FNPŠ o skutočnostiach, ktoré 
sa udiali od posledného zasadnutia, a to najmä o odvolaní členky DR FNPŠ p. Anny Orthovej ministrom školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ“) a vymenovaní nového člena DR FNPŠ p. Petra 
Dedíka, a to s účinnosťou odo dňa 01.09.2021. Členom SR FNPŠ pripomenul, že dokumentácia k odvolaniu 
pôvodného člena DR FNPŠ a následnému vymenovaniu nového člena DR FNPŠ tvorila podklady k zasadnutiu. 
Ďalej informoval členov SR FNPŠ o zasadnutí DR FNPŠ, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.10.2021, kde DR FNPŠ 
prerokovala a prijala uznesenia DR FNPŠ č. 16/2021/3-1, ktoré sa týkalo odpísania pohľadávky FNPŠ vo výške 
200.000,- EUR a uznesenie DR FNPŠ č. 16/2021/3-3 vyjadrujúce kladné stanovisko DR FNPŠ k návrhu rozpočtu 
Fondu na podporu šport na rok 2021. 
 
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. 3/10/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu predsedu SR FNPŠ o činnosti FNPŠ 
od posledného zasadnutia. 
 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
4. ROZPOČET FONDU NA PODPORU ŠPORTU 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan otvoril bod programu a informoval prítomných členov o návrhu rozpočtu 
FNPŠ na rok 2021, ktorý bol súčasťou podkladov k zasadnutiu. Ďalej uviedol, že návrh rozpočtu Fondu na podporu 
športu na rok 2021 bol predložený na prerokovanie na zasadnutí DR FNPŠ podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona 
č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o fonde“), 
ktorá k návrhu rozpočtu vyjadrila kladné stanovisko a odporučila SR FNPŠ navrhovaný rozpočet schváliť na svojom 
najbližšom zasadnutí. Následne predseda SR FNPŠ odovzdal slovo ekonómovi FNPŠ p. Jozefovi Tvrdoňovi, ktorý 
informoval členov SR FNPŠ o jednotlivých položkách predkladaného návrhu rozpočtu. Uviedol, že celkové príjmy 
Fondu na podporu športu tvoria 87 mil. EUR. Z uvedených príjmov tvoria viac ako 55 mil. EUR granty a transfery, 
ktoré sú primárne určené najmä na rozvoj športovej infraštruktúry a mimoriadnu podporu na zmiernenie následkov 
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na celé územie Slovenskej republiky 
spôsobenej pandémiou COVID-19 pre športové organizácie, ktoré Fond na podporu športu poskytuje žiadateľom 
na základe výziev vyhlásených v roku 2021. Fond na podporu športu predpokladá vzhľadom na ukončené 
a prebiehajúce výzvy ako aj budovanie stáleho sídla Fondu na podporu športu v roku 2021 so súhrnnými výdavkami 
vo výške približne 41 mil. EUR, pričom bežné výdavky by mali byť vo výške 15,5 mil. EUR a kapitálové výdavky 
vo výške približne 26 mil. EUR. Na záver ekonóm FNPŠ p. Jozef Tvrdoň uviedol, že podrobná dokumentácia 
k návrhu rozpočtu tvorí podklady k zasadnutiu a v prípade akýchkoľvek ďalších otázok je členom SR FNPŠ alebo 
členom DR FNPŠ k dispozícii. 
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O slovo požiadala členka SR FNPŠ p. Mária Berdisová, ktorá sa opýtala, či položka bežné transfery vo výške 4,5 
mil. EUR v návrhu rozpočtu predstavuje tzv. „COVID pomoc“, a či položka kapitálové aktíva vo výške 50-tisíc EUR 
predstavuje akúsi rezervu Fondu na podporu športu. Na uvedené reagoval ekonóm FNPŠ a otázky členky SR 
FNPŠ potvrdil. 
 
O slovo požiadal aj podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky, ktorého zaujímalo, či návrh rozpočtu myslí aj 
na položku, ktorá by mala byť určená na náklady spojené s vytvorením stáleho sídla Fondu na podporu športu. 
Na uvedené krátko zareagoval ekonóm FNPŠ a uviedol, že navrhovaný rozpočet pamätá aj na predpokladaný 
vznik nákladov spojených s materiálnym zabezpečením nového stáleho sídla Fondu na podporu športu.  
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR 
FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 4/10/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh rozpočtu Fondu na podporu športu na rok 2021. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
5. VÝZVA NA POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ POMOCI Č. 2021/002 - AMATÉRSKE KLUBY A ORGANIZÁCIE 
A. INFORMÁCIE OD GENERÁLNEJ RIADITEĽKY KANCELÁRIE FNPŠ B. SCHVAĽOVANIE ROZHODNUTÍ 
O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU – 4. 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 poslednému návrhu na schvaľovanie rozhodnutí 
o príspevku v rámci osobitnej výzvy na poskytnutie mimoriadnej pomoci č. 2021/002 poskytovanej v Slovenskej 
republike prostredníctvom Fondu na podporu športu podľa § 20a ods. 2 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde 
na podporu športu (ďalej len „výzva č. 2021/002“).  
 
Následne predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan odovzdal slovo generálnej riaditeľke kancelárie FNPŠ p. Renate 
Munkovej, ktorá informovala členov SR FNPŠ o stave predložených žiadostí na poskytnutie mimoriadnej podpory 
v rámci výzvy č. 2021/002 a uviedla, že kancelária FNPŠ ukončila formálnu kontrolu žiadostí doručených v rámci 
výzvy č. 2021/002. Od ostatného zasadnutia ostali otvorené už iba dve žiadosti, a to žiadosť žiadateľa „Bratislavský 
zväz malého futbalu“, ktorý svoju žiadosť o poskytnutie príspevku dňa 07.09.2021 vzal späť a žiadosť žiadateľa 
„Mestský FC SPARTAK Bánovce nad Bebravou, o. z.“, ktorá bola vyradená v rámci formálnej kontroly. Mestský 
FC SPARTAK Bánovce nad Bebravou predložil žiadosť v rámci výzvy č. 2021/002 ako občianske združenie. 
Výzvou č. 2021/002 boli stanovené podmienky, ktoré bol žiadateľ povinný kumulatívne splniť. Žiadateľ v žiadosti 
uviedol, že v roku 2019 dosiahol príjmy/výnosy vo výške 71.250,- EUR. Žiadateľ ani na základe niekoľkých 
dožiadaní zo strany kancelárie FNPŠ a predloženiu niekoľkých verzií účtovných závierok za rôzne subjekty 
(občianske združenie, s. r. o., ďalší /tretí/ subjekt) nepreukázal výšku príjmov/výnosov v takej sume, ako uviedol 
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v žiadosti. Ani po sčítaní výnosov z účtovnej závierky občianskeho združenia a obchodnej spoločnosti nedosiahol 
žiadateľ minimálnu výšku stanovenú výzvou, t. j. 20.000,- EUR. Z uvedeného dôvodu kancelária FNPŠ navrhla 
vyradiť žiadateľa v rámci formálnej kontroly.  
 
Ďalej členom SR FNPŠ uviedla, že pre úspešných žiadateľov bolo dňa 22. septembra 2021 na webovom sídle 
FNPŠ zverejnené „Usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutého finančného príspevku v rámci výzvy č. 2021/002 
(amatérske športové kluby a organizácie)“, podľa ktorého majú žiadatelia postupovať pri predkladaní účtových 
dokladov preukazujúcich oprávnenosť nákladov. V súčasnosti prebieha finančná kontrola predložených dokladov, 
ktorú vykonáva poverený pracovník Fondu na podporu športu. V prípade, ak žiadatelia nepredložia potrebnú 
dokumentáciu v termíne do 30.11.2021, kancelária FNPŠ následne vyzve príslušných žiadateľov na vrátenie 
poskytnutého príspevku. Usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutého príspevku je dostupné na: 
https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2021-
09/usmernenie_k_vyuctovaniu_financneho_prispevku_amaterskekluby_v2.pdf.  
 
Následne členov SR FNPŠ informovala, že kancelárii FNPŠ boli doručené štyri žiadosti o prehodnotenie 
vyradenia v rámci formálnej kontroly výzvy č. 2021/002. Kancelária FNPŠ sa týmito podnetmi zo strany 
neúspešných žiadateľov zaoberala a dospela k nasledovným stanoviskám. V prípade žiadosti č. 299 (Športový 
klub UNIVERZITA Mateja Bela) kancelária FNPŠ vyhodnotila návrh na prehodnotenie vyradenia žiadosti v rámci 
formálnej kontroly ako nedôvodný a v danom prípade bol žiadateľ o predmetnom stanovisku kancelárie FNPŠ 
vyrozumený listom zo dňa 28.09.2021. Ďalej bola predložená žiadosť o prehodnotenie vyradenia žiadosti č. 396 
(Kulturistický oddiel VETERINARY BODYBUILDING CLUB KOŠICE), kde kancelária FNPŠ po preskúmaní 
vyhodnotila návrh ako nedôvodný. Žiadateľ bude o predmetnom stanovisku kancelárie FNPŠ vyrozumený listom 
spolu s odôvodnením. Žiadosť o prehodnotenie doručil aj žiadateľ Barani – Hokejová škola Michala Handzuša, o. 
z., ktorý kancelária FNPŠ vyhodnotila ako relevantný. Žiadateľ bol vyradený z dôvodu, že tento subjekt sa 
nenachádzal v prílohe č. 1 výzvy č. 2021/002 s názvom Zoznam počtu aktívnych športovcov do 23 rokov 
v športových kluboch na základe registrov športovcov podľa žiadostí národných športových zväzov o príspevok 
uznanému športu za rok 2020 (k 30.09.2019) (ďalej len „zoznam“) a zároveň nebolo možné overiť subjekt 
prostredníctvom IČO, nakoľko pri subjektoch zaradených pod ľadový hokej tento údaj absentoval. Žiadateľ v návrhu 
na prehodnotenie vyradenia žiadosti v rámci formálnej kontroly uviedol, že došlo k premenovaniu jedného 
zo subjektov ku dňu 30.11.2020, ktorý sa v predmetnom zozname nachádzal, a to HC `05 Banská Bystrica (bez 
uvedenia právnej formy), ktorý mal uvedených 261 športovcov do 23 rokov, na Barani – Hokejová škola Michala 
Handzuša, o. z., čo uviedli aj ako poznámku pri jednej z príloh k žiadosti. Žiadateľ v žiadosti uviedol náklady vo 
výške 18.901,60 EUR, čo predstavuje 100 %, pričom oprávnených môže byť 50 % nákladov, t. j. 9.450,- EUR. Z 
uvedeného dôvodu kancelária FNPŠ navrhla, aby SR FNPŠ na svojom zasadnutí rozhodla o schválení príspevku 
vo výške 9.450,- EUR. Žiadateľ bude o predmetnom stanovisku kancelárie FNPŠ vyrozumený listom a bude mu 
doručené rozhodnutie podľa § 20a ods. 3 zákona o fonde. Poslednou žiadosťou o prehodnotenie vyradenia v rámci 
formálnej kontroly bola žiadosť č. 357 žiadateľa FK Selce. V danom prípade kancelária FNPŠ vyhodnotila návrh 
žiadateľa na prehodnotenie vyradenia žiadosti v rámci formálnej kontroly za relevantný, nakoľko v rámci kontroly 
došlo k vyradeniu žiadateľa z dôvodu, že tento subjekt nesplnil podmienku minimálneho počtu aktívnych 
športovcov. V prílohe č. 1 k výzve č. 2021/002 - zoznam mal tento subjekt uvedených dvoch športovcov. Žiadateľ 
v návrhu na prehodnotenie vyradenia žiadosti v rámci formálnej kontroly uviedol, že dňa 05.06.2019 došlo 
k právno-organizačnej zmene v klube v zmysle interných predpisov SFZ, kedy ŠK Selce previedol na nadobúdateľa 
s názvom Rieka nádeje, IČO: 51690390 (ďalej len „nadobúdateľ“) všetky práva a povinnosti definované v 
predmetnej zmluve, a následne došlo k premenovaniu názvu nadobúdateľa na FK Selce. Na základe uvedeného 
bolo zistené, že tento žiadateľ má podľa zoznamu 44 aktívnych športovcov, čím splnil podmienku výzvy č. 
2021/002. Žiadateľ v žiadosti uviedol náklady vo výške 4.445,32 EUR (100 %), pričom oprávnených nákladov môže 
byť 50 %, t. j. 2.222,- EUR. Maximálna výška príspevku je zároveň limitovaná počtom aktívnych športovcov 
uvedených v zozname, ktorý tvoril prílohu č. 1 žiadosti, t. j. celkovo 44 športovcov x 50 (limit v EUR/športovec) = 
2.200,- EUR. Z uvedeného dôvodu kancelária FNPŠ navrhla, aby SR FNPŠ na svojom zasadnutí rozhodla o 
schválení príspevku vo výške 2.200,- EUR. Žiadateľ bude o predmetnom stanovisku kancelárie FNPŠ vyrozumený 
listom a bude mu riadne doručené rozhodnutie podľa § 20a ods. 3 zákona o fonde. 
 
V priebehu rokovania o tomto bode programu prišiel na zasadnutie SR FNPŠ člen SR FNPŠ p. Michal 
Varmus, čím došlo k zmene kvóra členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí. 
 

https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2021-09/usmernenie_k_vyuctovaniu_financneho_prispevku_amaterskekluby_v2.pdf
https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2021-09/usmernenie_k_vyuctovaniu_financneho_prispevku_amaterskekluby_v2.pdf
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Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR 
FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 5/10/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie stav 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 - 4. 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 MIMORIADNEJ PODPORY Č. 2021/003 - 
PROFESIONÁLNE ŠPORTOVÉ KLUBY A) INFORMÁCIE OD PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY FNPŠ A 
PREDSEDU ODBORNEJ KOMISIE PROFESIONÁLNY ŠPORT VZHĽADOM NA DORUČENÉ PODKLADY 
FONDU NA PODPORU ŠPORTU OD SIEA K VÝZVE Č.2021/003 DŇA 04.11.2021 B) SCHVAĽOVANIE 
ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan otvoril bod programu a v úvode poďakoval členovi SR FNPŠ a predsedovi 
odbornej komisie „Profesionálny šport“ p. Ľudovítovi Jurinyimu, členke SR FNPŠ p. Márii Berdisovej, členom 
odbornej komisie „Profesionálny šport“ ako aj kolegom z kancelárie FNPŠ, ktorí sa podieľali na príprave tejto výzvy 
a jej procesoch. Vyzdvihol aktívnu komunikáciu členov odbornej komisie „Profesionálny šport“ s jednotlivými 
športovými zväzmi a ich súčinnosť pri procese podávania žiadostí v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby č. 2021/003 (ďalej len „výzva č. 2021/003“). 
Fond na podporu športu pri tejto výzve spolupracoval so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej 
len „SIEA“), ktorá zabezpečuje administráciu výzvy č. 2021/003, a to na základe zmluvy o spolupráci a poverení 
výkonom niektorých úloh spojených s poskytovaním podpory na základe schém pomoci na podporu športu 
v súvislosti s ochorením COVID-19 - II.1 medzi Fondom na podporu športu a SIEA. Zo strany Protimonopolného 
úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ“) resp. Európskej komisie (ďalej len „EK“) boli odobrené schémy pomoci 
a sú zverejnené v obchodnom vestníku, s ID: 2975671 – Schéma štátnej pomoci na podporu profesionálnych 
športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – II. – pod č. G0000752 (ďalej len „schéma štátnej 
pomoci“) a s ID: 2982549 – Schéma minimálnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia 
COVID-19 – II. – pod č. G0000783 (ďalej len „de minimis“).  
 
Následne predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan odovzdal slovo členovi SR FNPŠ a predsedovi odbornej komisie 
„Profesionálny šport“ p. Ľudovítovi Jurinyimu, ktorý sa na úvod všetkým poďakoval za spoluprácu, pričom vyzdvihol 
predovšetkým členku SR FNPŠ p. Máriu Berdisovú a predsedu SR FNPŠ p. Ladislava Križana, ktorí sa veľkou 
mierou podieľali na zabezpečení tejto mimoriadnej podpory pre profesionálny šport v čase stále pretrvávajúcej 
pandémie COVID-19. Členov SR FNPŠ informoval o počte podaných žiadostí v rámci výzvy č. 2021/003, ktorých 

 
1 https://www.crz.gov.sk/zmluva/5886026/ 
2 https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2982549 
3 https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2975671 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5886026/
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2982549
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2975671
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bolo celkovo 84 žiadostí, v rámci ktorých profesionálne športové organizácie žiadali podporu spolu vo výške viac 
ako 10 mil. EUR.  
 
Následne predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol, že vzhľadom na výšku žiadaných finančných prostriedkov 
v rámci výzvy č. 2021/003 zo strany oprávnených žiadateľov v celkovej sume viac ako 10 mil. EUR predložil členom 
SR FNPŠ návrh prípadného navýšenia alokovanej sumy finančných prostriedkov v rámci výzvy č. 2021/003.  
 
O slovo opäť požiadal člen SR FNPŠ a predseda odbornej komisie „Profesionálny šport“ p. Ľudovít Jurinyi, ktorý 
uviedol, že bude podporovať navýšenie alokovanej sumy na výzvu č. 2021/003, keďže vzhľadom na aktuálny stav 
profesionálneho športu a vývoj pandémie COVID-19 nie je možné dopredu predpokladať nejakú ďalšiu finančnú 
podporu zo strany štátu smerom ku profesionálnu športu, ktorý aktuálne stále bojuje s následkami pandémie 
COVID-19, a ktorý vzhľadom na súčasný stav pomoc nevyhnutne potrebuje.  
 
O slovo požiadala aj členka SR FNPŠ p. Mária Berdisová, ktorá podporila návrh navýšenia alokovanej sumy 
na výzvu č. 2021/003, keďže momentálne nikto nevie jednoznačne povedať, či nejaká štátna pomoc v prípade 
pretrvávajúcej pandémie COVID-19 ešte príde.  
 
Vzhľadom na návrh navýšenia alokovanej sumy finančných prostriedkov na výzvu č. 2021/003 generálna riaditeľka 
kancelárie SR FNPŠ p. Renata Munková pripomenula členom SR FNPŠ, že pre ilustráciu finančného stavu Fondu 
na podporu športu bol členom SR FNPŠ predložený v rámci podkladov k zasadnutiu dokument obsahujúci aktuálny 
stav čerpania finančných prostriedkov v rámci jednotlivých výziev vyhlásených Fondom na podporu športu.  
 
Podporu predmetnému návrhu vyjadrili aj ostatní členovia SR FNPŠ pp. Dušan Šaradín, Jozef Krnáč, Branislav 
Tréger, Michal Varmus, Miroslav Dráb ako aj podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky, pričom sa zhodli, že 
dôležité je vymedziť stratégiu poskytovania finančných prostriedkov, aby mal Fond na podporu športu jasný plán 
podpory. 
 
Slovo si vzal aj člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi, ktorého zaujímala spätná väzba zo strany profesionálnych klubov 
ako vnímali žiadatelia podmienky a kritéria výzvy č. 2021/003 oproti predchádzajúcej výzvy. Na uvedené krátko 
reagoval predseda odbornej komisie „Profesionálny šport“ a člen SR FNPŠ p. Ľudovít Jurinyi pričom uviedol, že 
odozva na mimoriadnu podporu v rámci výzvy č. 2021/003 bola zo strany profesionálnych športových klubov 
pozitívna, nakoľko podmienky boli prehľadnejšie a jasnejšie nastavené. Otázne bude, čo nastane po vyčerpaní 
finančných prostriedkov podľa schémy de minimis, keďže niektoré kluby už nebudú môcť na základe tejto schémy 
žiadať ďalšie finančné prostriedky na mimoriadnu pomoc a profesionálny šport stále vníma ako kľúčovú pomoc 
zo strany štátu v aktuálnej pandemickej situácii spôsobenej COVID-19.  
 
Na diskusiu členov SR FNPŠ reagoval člen DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ p. Peter Dedík a 
v krátkosti poskytol informácie k jednotlivým dotazom zo strany členov SR FNPŠ, pričom uviedol, že finančné 
prostriedky komunikovali zástupcovia MŠVVŠ a Fondu na podporu športu na čele s predsedom SR FNPŠ 
na nespočetnom množstve stretnutí so zástupcami Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) 
a výsledkom bol objem finančných prostriedkov, ktoré poskytol Fond na podporu športu v rámci tzv. „COVIDovej 
pomoci“. 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan stručne zhrnul členom SR FNPŠ stav výzvy č. 2021/003. Fond na podporu 
športu vyhlásil dňa 23.08.2021 druhú výzvu pre poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby 
s termínom na predkladanie žiadostí do 13.09.2021. Oprávnenými žiadateľmi v tejto výzve boli profesionálne 
športové kluby, t. j. športové kluby podľa § 15 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré 
sa zúčastnili vo výzve definovaných profesionálnych ligových súťažiach počas oprávneného obdobia a spĺňajú 
ďalšie podmienky výzvy č. 2021/003. SIEA ako vykonávateľ výzvy č. 2021/003 po ukončení administrácie predložila 
Fondu na podporu športu záverečný výrok k podaným žiadostiam spolu s potrebnou dokumentáciou a 
odporúčaním schváliť žiadosti, ktoré splnili všetky podmienky výzvy č. 2021/003. Z celkového počtu 84 podaných 
žiadostí 2 žiadatelia už vyčerpali celkovú sumu v rámci dočasného rámca, a to futbalové kluby FC Spartak Trnava 
a FK Senica, keďže už v prvej výzve pre profesionálne kluby žiadali finančné prostriedky ako stredný alebo veľký 
podnik v ťažkostiach v celkovej maximálnej výške 200-tisíc EUR v zmysle schémy. Okrem uvedených športových 
organizácií v rámci záverečného výroku k výzve č. 2021/003 vykonávateľ neodporučil schváliť aj žiadosť 
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volejbalového klubu Telovýchovná jednota Slávia Svidník. Dôvody v krátkosti členom SR FNPŠ priblížila členka 
SR FNPŠ p. Mária Berdisová. 
 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan následne odovzdal slovo generálnej riaditeľke kancelárie FNPŠ p. Renate 
Munkovej, ktorá prítomných členov SR FNPŠ informovala, že vzhľadom k vyššie uvedenému kancelária FNPŠ ešte 
vykonala kontrolu podkladov predložených zo strany SIEA a dospela k záveru, aby SR FNPŠ napriek odporúčaniu 
SIEA zvážila schválenie poskytnutia mimoriadnej podpory nasledovným subjektom MFK Skalica, IČO: 48213420 
(žiadosť č. 36), FC Nitra, a. s., IČO: 36559679 (žiadosť č. 67) a Slávia Ekonomická Univerzita Bratislava, o. z., 
IČO: 42181101 (žiadosť č. 42) na zasadnutí a svoj návrh odôvodnila.  
 
Členovia SR FNPŠ sa na základe vzájomnej diskusie zhodli na opätovnom preverení vyššie uvedených podaných 
žiadostí a doplnení podkladov na rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí mimoriadnej podpory do najbližšieho 
zasadnutia SR FNPŠ. 
 
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ a prísediacich predseda SR FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode 
programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 6/10/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od predsedu SR FNPŠ, predsedu 
odbornej komisie „Profesionálny šport“ a generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ o stave výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory č. 2021/003 - profesionálne športové kluby a 
podklady predložené SIEA v celkovom počte 84 žiadateľov. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje navýšenie sumy alokovanej na výzvu č. 2021/003 o 2,1 
milióna EUR a celková suma alokovaná na výzvu č. 2021/003 je vo výške 10,1 milióna EUR. 
 
3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie záverečný výrok SIEA ako vykonávateľa výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory č. 2021/003 - profesionálne športové kluby a 
podľa § 15 a zároveň § 20a zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu v znení neskorších 
predpisov rozhodla o pridelení príspevkov v celkovej výške 9.623.724,14 EUR v zmysle predloženého 
zoznamu úspešných žiadateľov. 
 
4. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie záverečný výrok SIEA ako vykonávateľa výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory č. 2021/003 - profesionálne športové kluby a 
podľa § 15 a zároveň § 20a zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu v znení neskorších 
predpisov rozhodla o nepridelení príspevkov pre žiadateľov FC Spartak, a. s. a FK Senica, a. s. 
 
5. Správna rada Fondu na podporu športu poveruje predsedu SR FNPŠ, aby podpísal v mene Fondu 
na podporu športu príslušné rozhodnutia podľa § 15 ods. 4 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu 
športu v znení neskorších predpisov a kanceláriu Fondu na podporu športu, aby zabezpečila 
administratívne úkony spojené s vyhotovením a doručením  rozhodnutí o poskytnutí finančného príspevku 
a poukázaním finančných prostriedkov úspešným žiadateľom v zmysle predloženého zoznamu úspešných 
žiadateľov.  
 
6. Správna rada Fondu na podporu športu poveruje kanceláriu Fondu na podporu športu prípravou 
dodatočných podkladov na rozhodnutie pre subjekty Telovýchovná jednota Slávia Svidník, MFK Skalica, 
a.s., FC Nitra, a.s. a Slávia Ekonomická Univerzita Bratislava o.z.  
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Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
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 A PREDSEDU KOMISIE ŠPORTOVÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 

 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol bod programu a následne odovzdal slovo generálnej riaditeľke 
kancelárie FNPŠ p. Renate Munkovej, ktorá členov SR FNPŠ informovala, že na 24. zasadnutí SR FNPŠ, ktoré sa 
konalo 09.07.2021 v Trnave, SR FNPŠ rozhodla o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu 104 žiadateľom 
a o neposkytnutí príspevku 69 subjektom. Kanceláriou FNPŠ bolo v rámci vykonanej formálnej kontroly vyradených 
33 subjektov. Kancelária FNPŠ doručila oznámenia o vyradení v rámci formálnej kontroly ako aj rozhodnutia 
o neposkytnutí príspevku na projekt všetkým dotknutým subjektom. Rozhodnutia o poskytnutí príspevku na projekt 
podpory športu boli z celkového počtu 104 úspešných žiadateľov doručených predbežne 101 rozhodnutí, nakoľko 
pri troch subjektoch sa ešte čakalo na doručenie skompletizovanie dokumentácie predovšetkým v zmysle 
posúdenia z hľadiska štátnej pomoci. Ide o žiadosť č. 199 (X-Bionic Sphere, a. s.) a žiadosť č. 86 (FLM, s. r. o.), 
ktorých dokumentácia bola už skompletizovaná a rozhodnutia budú bez zbytočného odkladu doručené 
predmetným žiadateľom. V prípade žiadosti č. 156 (mesto Hanušovce nad Topľou) bolo odbornou komisiou 
„Športová infraštruktúra“ zistené v rámci posudzovania žiadosti zistené, že žiadateľ nepreukázal dostatočné 
spolufinancovanie v zmysle podmienok výzvy č. 2020/001. SR FNPŠ poverila kanceláriu FNPŠ vyzvaním žiadateľa 
na doplnenie dokumentácie. Dňom 21. septembra 2021 začala kancelária FNPŠ žiadateľom, ktorým boli doručené 
rozhodnutia o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu, distribuovať zmluvy o poskytnutí príspevku na projekt 
podpory športu (ďalej len „zmluva“) v elektronickej forme vo formáte PDF prostredníctvom registračného systému 
www.fnps.egrant.sk (ďalej len „fnps.egrant“) spolu s inštrukciami ako postupovať pri podpise zmluvy a jej doručení 
Fondu na podporu športu. Ku dňu 08.11.2021 bolo podpísaných celkovo 93 zmlúv, ktoré sú priebežne zverejňované 
v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“). Kancelária FNPŠ poukázala aj na ustanovenie/podmienku uvedenú 
v rozhodnutí, a to že výška príspevku poskytnutého Fondu na podporu športu predstavuje maximálne 50 % 
oprávnených výdavkov z rozpočtu projektu, pričom nesmie byť nižšia ako 50.000 EUR. Vzhľadom k uvedenému 
ustanoveniu kancelária FNPŠ vyzvala dňa 05.11.2021 všetkých úspešných žiadateľov na preukázanie stavu 
verejného obstarávania. Ku dňu 08.11.2021 bolo zistené, že pri štyroch subjektoch klesla hodnota projektu 
po ukončenom verejnom obstarávaní pod stanovenú minimálnu hodnotu stanovenú vo výzve č. 2020/001, pričom 
približne 30 subjektov by malo aj po ukončenom verejnom obstarávaní spĺňať podmienku týkajúcu sa minimálnej 
výšky príspevku. Pri približne 65 subjektov ešte kancelária FNPŠ čaká na predloženie informácie o stave verejného 
obstarávania. Subjekty, ktoré do zasadnutia SR FNPŠ informovali kanceláriu o stave, že po verejnom obstarávaní 
im klesla hodnota projektu pod minimálne stanovenú hranicu uvedenú vo výzve boli mesto Michalovce (žiadosť 
č. 169), mesto Nitra (žiadosť č. 113), obec Iža (žiadosť č. 117) a mesto Levoča (žiadosť č. 24). 
 
V priebehu rokovania o tomto bode programu z dôvodu dopredu avizovaných pracovných povinností 
opustil zasadnutie člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb, čím došlo k zmene kvóra členov SR FNPŠ prítomných 
na zasadnutí. 
 
K predmetnému bodu programu sa stručne vyjadril aj člen SR FNPŠ a predseda odbornej komisie „Športová 
infraštruktúra“ p. Gábor Asványi.  
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K uvedenému sa vyjadril aj zástupca advokátskej kancelárie Soukeník & Štrpka p. Michael Válek, ktorý uviedol, že 
advokátska kancelária k uvedenej problematike vypracovala písomné stanovisko a podľa ich názoru by sa 
podmienka minimálnej hranice nastavenej vo výzve č. 2021/001 mala zachovať. 
 
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ predseda SR FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 

 
Uznesenie č. 7/10/2021 

 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu od generálnej riaditeľky kancelárie 
FNPŠ a predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ o aktuálnom stave výzvy na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry“ č. 2020/001. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
8. NÁVRH VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU V RÁMCI PROGRAMU 
„VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY“ Č. 2021/004 A 
SÚVISIACICH DOKUMENTOV A. INFORMÁCIE OD GENERÁLNEJ RIADITEĽKY KANCELÁRIE FNPŠ A 
PREDSEDU ODBORNEJ KOMISIE „ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA“ B. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU ZNENIA 
VÝZVY 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol bod programu a následne odovzdal slovo generálnej riaditeľke 
kancelárie FNPŠ p. Renate Munkovej, ktorá členom SR FNPŠ v krátkosti poskytla informáciu o stave a ďalších 
procesných krokoch výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 (ďalej len „výzva č. 2021/004“).  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan po prerokovaní predloženého návrhu výzvy č. 2021/004 navrhol členom SR 
FNPŠ jeho znenie na dnešnom zasadnutí schváliť aj bez kritérií hodnotenia, ktoré po dopracovaní budú predložené 
na schválenie na najbližšie zasadnutie SR FNPŠ a zverejnené na webovom sídle Fondu na podporu športu 
do termínu na podávanie žiadostí. Výzvu č. 2021/004 navrhol zverejniť s časovým predstihom aj vzhľadom 
na blížiaci sa termín schvaľovania rozpočtov jednotlivých samospráv na budúci kalendárny rok, ktorý sa 
predpokladá začiatkom decembra 2021, aby sa pre oprávnené subjekty zabezpečil dostatočný čas na prípravu 
žiadostí. Na uvedené krátko zareagovala generálna riaditeľka kancelária FNPŠ p. Renata Munková a doplnila, že 
novinkou pri podávaní žiadostí v rámci výzvy č. 2021/004 bude možnosť podať žiadosť prostredníctvom 
Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk, ktorý by mal byť do začiatku vyhlásenia výzvy č. 2021/004 
sprístupnený pre žiadateľov.  
 
Členovia SR FNPŠ si postupne prešli návrh predkladaného textu výzvy č. 2021/004 bod po bode, pričom boli 
prerokované najmä oblasti týkajúce sa spolufinancovania, výšky alokovanej sumy na výzvu č. 2021/004 ako aj 
podmienky pre žiadateľov a im prislúchajúce prílohy, ktorými žiadatelia budú preukazovať ich splnenie. Členovia 
SR FNPŠ sa zhodli na texte navrhovaného znenia výzvy č. 2021/004 s niektorými pripomienkami predloženými 
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na zasadnutí a zhodli sa aj na termínoch výzvy č. 2021/004, pričom za deň vyhlásenia výzvy č. 2021/004 bol určený 
dátum 15.11.2021 a termín na podávanie žiadostí na projekt podpory športu v rámci výzvy č. 2021/004 bol 
schválený od 15.12.2021 do 31.01.2022.  
 
Odborná komisia „Športová infraštruktúra“ v spolupráci s niektorými členmi SR FNPŠ pripravujú návrh textu kritérií 
hodnotenia žiadostí. Následne členovia SR FNPŠ diskutovali o predbežne navrhovaných kritériách hodnotenia 
žiadostí v rámci výzvy č. 2021/004. Po diskusii sa prítomní členovia SR FNPŠ zhodli na tom, že do termínu 
predkladania žiadostí na projekt podpory športu uvedenom vo výzve č. 2021/004 SR FNPŠ schváli a zverejní 
kritéria hodnotenia, aby bola zabezpečená objektívnosť a predvídateľnosť hodnotenia a boli nastavené jasné 
a zrozumiteľné kritéria. 
 
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. 8/10/2021 

 
1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje po diskusii návrh výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry“ č. 2021/004 s pripomienkami. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
9. ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA NÁRODNÉHO VÝZNAMU A. ZOZNAM ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
NÁRODNÉHO VÝZNAMU A SÚVISIACE DÁTA B. PRIEBEH A ZÁVERY WORKSHOPU MŠVVAŠ SR, SOŠV A 
FNPŠ NA TÉMU ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA ORGANIZOVANÉHO DŇA 20.09.2021 V TRNAVE A ĎALŠÍ 
VÝVOJ   
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol bod programu a informoval členov SR FNPŠ najskôr o priebehu 
a záveroch workshopu MŠVVŠ SR na tému Športová infraštruktúra, ktorý sa uskutočnil dňa 20.09.2021 v Trnave 
a bol organizovaný v spolupráci s SOŠV a Fondu na podporu športu. K téme uviedol, že Fond na podporu športu 
od decembra 2020 uznesením vlády Slovenskej republiky disponuje na projekty športovej infraštruktúry národného 
významu účelovo určenými finančnými prostriedkami vo výške 2 mil. EUR a od apríla 2021 ďalšími finančnými 
prostriedkami vo výške 25,7 mil. EUR. V júni 2021 bola schválená schéma štátnej pomoci, ktorá sa týka rozvoja 
športovej infraštruktúry. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan ďalej uviedol, že spolu so zástupcami sekcie športu 
MŠVVŠ absolvoval nespočetné množstvo stretnutí so zástupcami Ministerstva financií Slovenskej republiky, 
na ktorých ústrednou témou boli finančné prostriedky pridelené Fondu na podporu športu a stav ich čerpania. 
Členom SR FNPŠ pripomenul, že v podkladoch k zasadnutiu SR FNPŠ formou zdieľaného priečinku OneDrive 
bola všetkým členom v rámci bodu programu predložená kompletná dokumentácia na tému športová infraštruktúra 
národného významu, ktorou doteraz Fond na podporu športu disponuje. Zdieľaný priečinok obsahuje všetky 
prezentácie a dnes existujúci zoznam športovej infraštruktúry (nehnuteľností), ktoré podľa definície § 3 písm. p) 
zákona o športe môžeme identifikovať ako športovú infraštruktúru národného významu. Tento predbežný zoznam 
bol vypracovaný Fondom na podporu športu v spolupráci s národnými športovými zväzmi a SOŠV. Záverom 
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diskusií vyplývajúcich z workshopu v Trnave bolo doplniť podklady k téme na základe toho, aké dáta a informácie 
dodajú jednotlivé národné športové zväzy a samospráy. Následne v rámci tohto bodu poďakoval kolegom 
spolupracujúcim na téme rozvoja športovej infraštruktúry národného významu, a to najmä členovi SR FNPŠ 
p. Gáborovi Asványimu, zástupcovi MŠVVŠ p. Petrovi Gacíkovi, ako aj zástupcovi SOŠV p. Igorovi Kováčovi. 
Oslovené k zmapovaniu športovej infraštruktúry boli aj jednotlivé samosprávy, aby poskytli relevantné dáta o stave 
športovej infraštruktúry na Slovensku. 
 
Na uvedené reagoval aj člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi, ktorý vníma pozitívne fakt, že sa do tejto témy zapojilo 
MŠVVŠ a SOŠV a myslí si, že touto kooperáciou pri projekte podpory infraštruktúry národného významu by nemal 
byť Fond na podporu športu až pod takým časovým tlakom z čerpania finančných prostriedkov účelovo určených 
na podporu rozvoja športovej infraštruktúry národného významu. 
 
Na záver sa členovia SR FNPŠ zhodli na zverejnený aktuálneho zoznamu nehnuteľností označených ako športová 
infraštruktúra národného významu na webovom sídle FNPŠ.  
 
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. 9/10/2021 

 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o zozname športovej infraštruktúry 
národného významu a súvisiacich dátach. 

 
2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o priebehu a prijatých záveroch 
na workshope MŠVVaŠ SR, SOŠV A FNPŠ na tému športová infraštruktúra organizovaného dňa 20.09.2021 
v Trnave. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 10 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
Po tomto bode programu z dôvodu dopredu avizovaných pracovných povinností opustil zasadnutie SR 
FNPŠ člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger, čím došlo k zmene kvóra členov SR FNPŠ prítomných 
na zasadnutí. 
 
 
10. STÁLE SÍDLO KANCELÁRIE FONDU NA PODPORU ŠPORTU 

 
Bod programu krátko uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a odovzdal slovo generálnej riaditeľke 
kancelárie FNPŠ p. Renate Munkovej, ktorá členov SR FNPŠ informovala o stave riešenia stáleho sídla kancelárie 
FNPŠ. Z dôvodu akútnej potreby riešiť stále priestory kancelárie FNPŠ bola na 24. zasadnutí SR FNPŠ uznesením 
č. 9/8/2021 poverená predložiť kompletné podmienky k prenájmu vyhovujúcich kancelárskych priestorov vrátane 
cenovej ponuky a návrhu nájomnej zmluvy v Dome športu v Bratislave. Členom SR FNPŠ predložila viaceré návrhy 
na kancelárske priestory Fondu na podporu športu, ktoré boli vzaté do úvahy ako potenciálne priestory na  stále 
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sídlo FNPŠ a uviedla stanovisko kancelárie FNPŠ spolu s odôvodnením. Na zasadnutí SR FNPŠ predložila návrh 
nasledovných kancelárskych priestorov: budova STARZ – Junácka 4, Bratislava, Dom športu – Junácka 6, 
Bratislava a NTC – Príkopová 6, Bratislava, kancelárske priestory na Prievozskej ul. Bratislava, Apollo BC II, 
Plynárenská ul., Bratislava alebo Jarošova OC, Jarošová ul., Bratislava. K jednotlivým priestorom poskytla krátky 
popis a základné informácie o dĺžke prenájmu, podlahovej ploche na prenájom, mesačnej fakturácii za podlahovú 
plochu kancelárskych priestorov, energie, služby a prípadných možnostiach parkovania spolu s cenovú ponukou 
za prenájom parkovacieho státia. Následne uviedla, že ceny nájmov kancelárskych priestorov sa pohybujú 
v rozmedzí od 10 EUR/m2 do 15 EUR/m2. Napriek neustálemu nárastu pracovných úloh pre zamestnancov 
kancelárie FNPŠ, ktorých ku dňu konania zasadnutia bolo päť zamestnancov na trvalý pracovný pomer (1 
generálna riaditeľka kancelárie, 1 koordinátor procesov, 1 ekonóm, 1 právnik, 1 administratívny pracovník) a 
niekoľko pracovníkov vykonávajúcich činnosť pre Fond na podporu športu na základe dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru, z ktorých jeden je projektový manažér zaoberajúci sa úspešnými 
projektami z prvej infraštruktúrnej výzvy a do kancelárie FNPŠ chodí pravidelne, nie je možné navyšovať počet 
členov administratívneho aparátu kancelárie FNPŠ, nakoľko Fond na podporu športu nemá stále zabezpečené 
vhodné kancelárske priestory na to, aby sa mohol personálne posilniť. Vyriešenie otázky stáleho sídla Fondu 
na podporu športu na zasadnutí SR FNPŠ považuje generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková 
za kľúčovú prioritu Fondu na podporu športu, pretože od toho závisí napredovanie a ďalšie procesy v rámci 
každodenného fungovania Fondu na podporu športu ako kľúčovej inštitúcie zabezpečujúcej rozvoj a podporu 
výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu a športovej infraštruktúry, 
športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie Slovenskej republiky, športu pre všetkých 
a v neposlednom rade športu zdravotne postihnutých v budúcnosti. Na záver uviedla, že bude rešpektovať 
akékoľvek rozhodnutie SR FNPŠ, na ktorom sa členovia SR FNPŠ zhodnú.  
 
Na uvedené krátko zareagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a potvrdil vyjadrenia generálnej riaditeľky 
kancelárie FNPŠ. Uviedol, že voľba je výberom z možného, a preto po nespočetných diskusiách na zasadnutiach 
SR FNPŠ a v rámci kancelárie FNPŠ eviduje aktuálne dve možnosti kancelárskych priestorov, a to v budove NTC, 
ktoré sú ihneď k dispozícii a v Dome športu, kde by bolo potrebné ešte vykonať úpravy kancelárskych priestorov. 
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška, ktorý najskôr položil otázku v akom časovom horizonte by bol 
Dom športu k dispozícii pre potreby Fondu na podporu športu. Následne v prípade voľby a hlasovania 
za alternatívu, a to kancelárskych priestorov v budove NTC uviedol, že v danom prípade sa cíti v konflikte záujmov, 
keďže so Slovenským tenisovým zväzom ho viaže externá spolupráca, a preto sa v prípade hlasovania zdrží 
hlasovania. 
 
V krátkosti sa vyjadril k téme aj ďalší člen SR FNPŠ p. Ľudovít Jurinyi, ktorý by rád pragmaticky vyriešil túto situáciu 
so sídlom FNPŠ, o ktorom diskutuje SR FNPŠ už dlhší čas. Obe navrhované alternatívy kancelárskych priestorov 
vníma z hľadiska lokality a dobrej dostupnosti za vhodné. Na uvedené reagovala generálna riaditeľka kancelárie 
FNPŠ, ktorá sa opäť pripomenula niekoľko dôvodov akútneho riešenia predmetnej veci. 
 
Postupne sa do diskusie o predkladaných návrhoch zapojili aj ostatní členovia SR FNPŠ pp. Dušan Šaradín, Mária 
Berdisová, Jozef Krnáč, Gábor Asványi ako aj podpredseda SR FNPŠ p. Jaroslav Rybánsky.  
 
Na základe vzájomnej diskusie sa členovia SR FNPŠ zhodli na dvoch potenciálnych budúcich miestach 
vybudovania sídla FNPŠ, pričom ako alternatíva č. 1 bol určený Dom športu a ako alternatíva č. 2 bolo navrhnuté 
NTC. Rokovaniami o zmluvných podmienkach a predložením záväzných ponúk členom SR FNPŠ bola poverená 
generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ. 
 
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ predseda SR FNPŠ navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 

 
Uznesenie č. 10/10/2021 

 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu generálnej riaditeľky kancelárie 
FNPŠ o stave hľadania stáleho sídla kancelárie FNPŠ. 
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2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie predkladané návrhy stáleho sídla kancelárie 
FNPŠ a poveruje generálnu riaditeľku kancelárie FNPŠ začatím rokovaní o ďalších procesných úkonov 
s potenciálnymi prenajímateľmi a predloženie záväzných ponúk SR FNPŠ. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 9 
 
Za: 8 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 1 (Greguška) 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
11. RÔZNE 
 
Bod programu krátko uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a informoval členov SR FNPŠ o najbližších 
úlohách Fondu na podporu športu. Zároveň vyslovil do pléna presvedčenie, že v najbližšom období dôjde 
ku konsenzu a vyriešeniu otázky stáleho sídla Fondu na podporu športu. Následne členom SR FNPŠ navrhol zvážiť 
prípadné odmenenie člena SR FNPŠ a predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gábora Asványiho, 
ktorý sa významnou mierou nad rámec svojich povinností člena SR FNPŠ podieľal na príprave návrhu výzvy 
a kritérií hodnotenia č. 2021/004 popri svojej civilnej práci.  
 
O slovo následne požiadala členka SR FNPŠ p. Mária Berdisová, ktorá pri tejto príležitosti rovnako navrhla členom 
SR FNPŠ zvážiť odmenu aj pre člena SR FNPŠ p. Ivana Gregušku, ktorý aktívne participoval na pripomienkovaní 
a návrhoch podmienok výzvy č. 2021/004, návrhoch kritérií hodnotenia a ako aj pri príprave a procesoch spojených 
s výzvou č. 2021/002 - Amatérske športové kluby a organizácie. S predmetným návrhom sa stotožnil aj predseda 
SR FNPŠ p. Ladislav Križan. 
 
Otázku ku schéme pomoci pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry mal člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška, 
ktorý sa dopytoval v akom momentálne stave je táto schéma pomoci. Na otázku krátko reagoval predseda SR 
FNPŠ a uviedol, že Fond na podporu športu stále čaká na stanovisko EK. Podľa jeho informácií na koaličnej rade 
by sa mali venovať aj tejto problematike, nakoľko ide o prioritu vlády SR riešiť problémy prevádzkovateľov 
spôsobené pandémiou COVID-19. V najbližších dňoch by sa táto téma mala posunúť výrazne dopredu, avšak 
momentálne je to v stave, že Fond na podporu športu disponuje finančnými prostriedkami, ale nie je schválená 
schéma pomoci zo strany EK. Rovnako uviedol, že predmetnú vec už urgovala kancelária štátneho tajomníka 
pre šport MŠVVŠ prostredníctvom PMÚ.  
 
Následne sa členovia SR FNPŠ zhodli na najbližšom termíne ďalšieho zasadnutia SR FNPŠ, ktorý bol predbežne 
stanovený na deň 17.12.2021. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 

 
Uznesenie č. 11/10/2021 

 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie diskusné príspevky členov SR FNPŠ. 
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Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 

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

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

zvyšok dňa.  

 

 

 

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

            a overovateľka zápisnice 

 

 

 

Michal Fabian 
      zapisovateľ, právnik FNPŠ 
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Uznesenia prijaté na zasadnutí Správnej rady Fondu na podporu športu dňa 10. novembra 2021:  

 

Uznesenie č. 1/10/2021 SR FNPŠ: 

Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 2/10/2021 SR FNPŠ: 

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

medzi riadnymi zasadnutiami. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 3/10/2021 SR FNPŠ: 

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

od posledného zasadnutia. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 4/10/2021 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh rozpočtu Fondu na podporu športu na rok 2021. 

T: ihneď 

Z: Ladislav Križan, Renata Munková 

 
Uznesenie č. 5/10/2021 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie stav 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 - 4. časť. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 6/10/2021 SR FNPŠ: 

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

komisie „Profesionálny šport“ a generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ o stave výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie mimoriadnej podpory č. 2021/003 - profesionálne športové kluby a podklady predložené SIEA 

v celkovom počte 84 žiadateľov. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje navýšenie sumy alokovanej na výzvu č. 2021/003 o 2,1 milióna 

EUR a celková suma alokovaná na výzvu č. 2021/003 je vo výške 10,1 milióna EUR. 
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3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie záverečný výrok SIEA ako vykonávateľa výzvy 

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

podľa § 15 a zároveň § 20a zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov 

rozhodla o pridelení príspevkov v celkovej výške 9.623.724,14 EUR v zmysle predloženého zoznamu úspešných 

žiadateľov. 

4. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie záverečný výrok SIEA ako vykonávateľa výzvy 

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

podľa § 15 a zároveň § 20a zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov 

rozhodla o nepridelení príspevkov pre žiadateľov FC Spartak, a. s. a FK Senica, a. s. 

5. Správna rada Fondu na podporu športu poveruje predsedu SR FNPŠ, aby podpísal v mene Fondu na podporu 

športu príslušné rozhodnutia podľa § 15 ods. 4 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu v znení 

neskorších predpisov a kanceláriu Fondu na podporu športu, aby zabezpečila administratívne úkony spojené 

s vyhotovením a doručením rozhodnutí o poskytnutí finančného príspevku  a poukázaním finančných prostriedkov 

úspešným žiadateľom v zmysle predloženého zoznamu úspešných žiadateľov. 

6. Správna rada Fondu na podporu športu poveruje kanceláriu Fondu na podporu športu prípravou dodatočných 

podkladov na rozhodnutie pre subjekty Telovýchovná jednota Slávia Svidník, MFK Skalica, a.s., FC Nitra, a.s. a 

Slávia Ekonomická Univerzita Bratislava o.z. 

T: do najbližšie zasadnutie SR FNPŠ 

Z: Ladislav Križan, Renata Munková 

 
Uznesenie č. 7/10/2021 SR FNPŠ: 

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

a predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ o aktuálnom stave výzvy na predkladanie žiadostí 

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

č. 2020/001. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 8/10/2021 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje po diskusii návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

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

s pripomienkami. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 9/10/2021 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o zozname športovej infraštruktúry 

národného významu a súvisiacich dátach. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o priebehu a prijatých záveroch 

na workshope MŠVVaŠ SR, SOŠV A FNPŠ na tému športová infraštruktúra organizovaného dňa 20.09.2021 

v Trnave. 

T: ihneď 
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Z: Ladislav Križan 

 
Uznesenie č. 10/10/2021 SR FNPŠ: 

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

o stave hľadania stáleho sídla kancelárie FNPŠ. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie predkladané návrhy stáleho sídla kancelárie FNPŠ 

a poveruje generálnu riaditeľku kancelárie FNPŠ začatím rokovaní o ďalších procesných úkonov s potenciálnymi 

prenajímateľmi a predloženie záväzných ponúk SR FNPŠ.    

T: do 12.11.2021 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 11/10/2021 SR FNPŠ: 

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

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 



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

ODPORÚČANÁ 
suma príspevku na 
schválenie v EUR 

(50-násobok)

Športy
Dátum 

odoslania 
poštou na FNPŠ

357 FK Selce 51690390 4 445,32 44 44 0 2 222,66 2 200 2 200,00 futbal 15.4.21

136 Barani - Hokejová škola Michala Handzuša, o.z. 37997866 18 901,60 261 261 0 9 450,80 13 050 9 450,00 hokej 14.4.21

SPOLU 23 346,92 11 673,46 11 650,00

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 - 4. časť



Žiadateľ (názov) 
Športové 

odvetvie
Názov súťaže

Právna 

forma 

žiadateľa

IČO
Suma požadovaného 

príspevku

Suma schváleného 

príspevku SR FNPŠ dňa 

10. 11. 2021

Volejbal Tenis Club (VTC Pezinok) volejbal Extraliga ženy (volejbal) o.z. 31823491 36 426,28 36 426,28

KFC Komárno futbal II. futbalová liga (muži) o.z. 37859170 50 000,00 50 000,00

Volejbalový klub Spartak Univerzita J. Selyeho Komárno volejbal Extraliga muži (volejbal) o.z. 31825320 71 000,00 71 000,00

BK Patrioti Levice s.r.o. basketbal Slovenská basketbalová liga (muži) s.r.o. 52537773 75 000,00 75 000,00

VLCI Žilina, a.s. hokej Slovenská hokejová liga (muži) a.s. 36387193 150 000,00 150 000,00

HC ´05 Banská Bystrica hokej TIPOS extraliga (hokej-muži) a.s. 36638722 186 154,50 186 154,50

Inter Bratislava s. r. o. basketbal Slovenská basketbalová liga (muži) s.r.o. 35791560 75 000,00 75 000,00

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ hádzaná SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná-muži) s.r.o. 31637655 75 000,00 75 000,00

MŠK Púchov s.r.o. futbal II. futbalová liga (muži) s.r.o. 36332500 99 102,69 99 102,69

SPORTAcademy Hlohovec hádzaná SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná-muži) o.z. 36085880 29 175,00 29 175,00

HC Nové Zámky s.r.o. hokej TIPOS extraliga (hokej-muži) s.r.o. 46087851 164 802,89 164 802,89

FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, a.s. futbal FORTUNA Liga (futbal-muži) a.s. 36791563 197 885,39 197 885,39

Mestský športový klub IUVENTA Michalovce o.z. hádzaná MOL Liga (hádzaná-ženy) o.z. 53332504 60 000,00 60 000,00

Basketbalová akadémia mládeže Poprad basketbal Extraliga ženy (basketbal) o.z. 42239141 41 650,78 41 650,78

Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z. hokej Slovenská hokejová liga (muži) o.z. 52827712 75 300,00 75 300,00

Športový klub basketbalu dievčat Spišská Nová Ves basketbal Extraliga ženy (basketbal) o.z. 35529466 25 284,37 25 284,37

Hokejový klub HK ´95 Považská Bystrica hokej Slovenská hokejová liga (muži) o.z. 35657618 122 380,00 122 380,00

GOOD ANGELS s.r.o. basketbal Extraliga ženy (basketbal) s.r.o. 36473171 44 104,78 44 104,78

VKP Bratislava, s.r.o. volejbal Extraliga muži (volejbal) s.r.o. 53268822 75 000,00 75 000,00

TATRAN Prešov, spol. s.r.o. hádzaná SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná-muži) s.r.o. 36475807 75 000,00 75 000,00

ISKRA SVIT, s.r.o. basketbal Slovenská basketbalová liga (muži) s.r.o. 47144441 75 000,00 75 000,00

Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o. basketbal Extraliga ženy (basketbal) s.r.o. 48178721 36 306,00 36 306,00

AS TRENČÍN, a.s. futbal FORTUNA Liga (futbal-muži) a.s. 36329509 395 084,17 395 084,17

Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš futbal II. futbalová liga (muži) o.z. 14221195 111 245,00 111 245,00

Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom, o.z. volejbal Extraliga ženy (volejbal) o.z. 34005668 20 192,50 20 192,50

Športový klub polície Bratislava hádzaná SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná-muži) o.z. 00681989 61 743,00 61 743,00

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves basketbal Slovenská basketbalová liga (muži) o.z. 35562048 75 000,00 75 000,00

Futbalový klub Poprad futbal II. futbalová liga (muži) o.z. 37941976 94 995,59 94 995,59

BKM Lučenec basketbal Slovenská basketbalová liga (muži) o.z. 51024381 53 120,77 53 120,77

Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce hokej TIPOS extraliga (hokej-muži) o.z. 51250055 289 634,00 289 634,00

Šamorínsky basketbalový klub o.z. basketbal Extraliga ženy (basketbal) o.z. 31103979 45 000,00 45 000,00

Školský športový klub pri Strednej lesníckej škole v Prešove hádzaná MOL Liga (hádzaná-ženy) o.z. 37879529 10 160,00 10 160,00

Košice Crows hádzaná SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná-muži) o.z. 50248049 75 000,00 75 000,00

Volejbalový oddiel Hit Trnava volejbal Extraliga ženy (volejbal) o.z. 37834487 31 909,00 31 909,00

Telovýchovná jednota Spartak Myjava volejbal Extraliga muži (volejbal) o.z. 34004416 41 190,00 41 190,00

FC Petržalka, družstvo futbal II. futbalová liga (muži) o.z. 50847392 150 000,00 150 000,00

FK DAC 1904, a.s. futbal FORTUNA Liga (futbal-muži) a.s. 36233846 499 540,00 499 540,00

HC DAC Dunajská Streda hádzaná MOL Liga (hádzaná-ženy) o.z. 50399098 60 000,00 60 000,00

HKM a.s. hokej TIPOS extraliga (hokej-muži) a.s. 36633879 296 585,05 296 585,05

HC Košice s.r.o. hokej TIPOS extraliga (hokej-muži) s.r.o. 36198072 200 000,00 200 000,00

Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa hádzaná MOL Liga (hádzaná-ženy) o.z. 17643929 60 000,00 60 000,00

Hokejový klub Levice hokej Slovenská hokejová liga (muži) o.z. 31197400 142 408,50 142 408,50

ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. futbal FORTUNA Liga (futbal-muži) a.s. 35834579 500 000,00 500 000,00

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a.s. futbal FORTUNA Liga (futbal-muži) a.s. 47239140 264 412,36 264 412,36

Partizán Bardejov BŠK a.s. futbal II. futbalová liga (muži) a.s. 50977954 71 010,00 71 010,00

HC 19 Humenné hokej Slovenská hokejová liga (muži) o.z. 52204308 69 750,00 69 750,00

SLAVOJ TREBIŠOV futbal II. futbalová liga (muži) o.z. 35568101 63 175,00 63 175,00

FK Železiarne Podbrezová futbal II. futbalová liga (muži) a.s. 50922602 150 000,00 150 000,00

ŠKF Sereď, a.s. futbal FORTUNA Liga (futbal-muži) a.s. 51791463 223 921,86 223 921,86

HK Nitra, s.r.o. hokej TIPOS extraliga (hokej-muži) s.r.o. 48178802 203 244,00 203 244,00

MFK Dukla Banská Bystrica futbal II. futbalová liga (muži) o.z. 00629260 149 920,00 149 920,00

FK Dubnica nad Váhom s.r.o. futbal II. futbalová liga (muži) s.r.o. 50770837 95 016,81 95 016,81

Volejbalový klub Prievidza volejbal Extraliga muži (volejbal) o.z. 31119255 40 953,02 40 953,02

iClinic Bratislava Capitals, a.s. hokej ICE HOCKEY LEAGUE (hokej-muži) a.s. 46529748 222 498,00 222 498,00

Športový klub CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ Brusno volejbal Extraliga ženy (volejbal) o.z. 42301718 59 700,00 59 700,00

Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky basketbal Extraliga ženy (basketbal) o.z. 50289420 60 000,00 60 000,00

MŠK Žilina, a.s. futbal FORTUNA Liga (futbal-muži) a.s. 36419320 500 000,00 500 000,00

Hokejový klub Martin hokej Slovenská hokejová liga (muži) o.z. 51483998 150 000,00 150 000,00

Mestský futbalový klub, a.s. futbal FORTUNA Liga (futbal-muži) a.s. 36412970 366 114,46 366 114,46

Hokejový klub Spišská Nová Ves hokej TIPOS extraliga (hokej-muži) o.z. 17151261 148 475,74 148 475,74

Športový klub polície Banská Bystrica basketbal Extraliga ženy (basketbal) o.z. 17060117 4 732,00 4 732,00

HC 21 PREŠOV s.r.o. hokej TIPOS extraliga (hokej-muži) s.r.o. 36813796 171 275,00 171 275,00

MFK Zemplín Michalovce futbal FORTUNA Liga (futbal-muži) a.s. 36598160 330 738,89 330 738,89

HK AGRO Topoľčany hádzaná SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná-muži) o.z. 00688347 26 720,00 26 720,00

Združenie športových klubov Univerzity Konštantína Filozofa Nitra volejbal Extraliga ženy (volejbal) o.z. 31875742 60 000,00 60 000,00

Hokejový klub Poprad, a.s. hokej TIPOS extraliga (hokej-muži) a.s. 51407361 200 000,00 200 000,00

HK Skalica, s.r.o. hokej Slovenská hokejová liga (muži) s.r.o. 50402161 52 188,00 52 188,00

FC Košice a.s. futbal II. futbalová liga (muži) a.s. 51711265 79 509,30 79 509,30

Hokejový klub Trnava hokej Slovenská hokejová liga (muži) o.z. 36088960 132 017,00 132 017,00

Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. hokej TIPOS extraliga (hokej-muži) a.s. 36324051 200 000,00 200 000,00

Volejbalový klub VK Mirad PU volejbal Extraliga muži (volejbal) o.z. 42080207 75 000,00 75 000,00

Mestský basketbalový klub Handlová basketbal Slovenská basketbalová liga (muži) o.z. 00626554 62 838,00 62 838,00

HC Topoľčany hokej Slovenská hokejová liga (muži) o.z. 1847581 57 298,00 57 298,00

Dobré zo Slovenska - Prešov volejbal Extraliga ženy (volejbal) o.z. 42233470 8 050,00 8 050,00

Mestský hádzanársky klub MHC ŠTART Nové Zámky, o.z. hádzaná SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná-muži) o.z. 00654698 25 000,00 25 000,00

Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. hokej TIPOS extraliga (hokej-muži) a.s. 36413941 122 453,65 122 453,65

BC Prievidza s.r.o. basketbal Slovenská basketbalová liga (muži) s.r.o. 52684938 61 799,30 61 799,30

FC ŠTK 1914 Šamorín, a.s. futbal II. futbalová liga (muži) a.s. 46179119 63 533,49 63 533,49

9 623 724,14



 

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: 10.11.2021, Bratislava 
 
Priezvisko a meno                                                       Podpis 

Križan Ladislav 
 

 

Rybánsky Jaroslav  

Jurinyi Ľudovít  

Asványi Gábor  

Krnáč Jozef  

Berdisová Mária  

Dráb Miroslav  

Šaradín Dušan  

Greguška Ivan  

Tréger Branislav  

Varmus Michal  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

POZVANÍ, HOSTIA A PRÍSEDIACI 
 
 

Zasadnutie Správnej rady Fondu na podporu športu dňa 10.11.2021  

Číslo Priezvisko a meno Podpis 

1. Šmátrala Jaromír (predseda DR FNPŠ) ospravedlnený 

2. Tvrdoň Jozef  

3. Fabian Michal  

4. Munková Renata  

5. Ondrejčáková Silvia  

6. Dedík Peter (člen DR FNPŠ)  

7. Jenčuš Radoslav  

8. Válek Michael  
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