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Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-2/2021 
 

ZÁPISNICA 

 
 

z 18. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu 
 

Miesto konania: Videokonferencia 

 
 
Dátum a čas konania: 26.2. 2021, od 11:00 do 15:00  
 
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. Jozef Turčány, člen SR FNPŠ 
5. Dušan Šaradín, člen SR FNPŠ 
6. Jozef Krnáč, člen SR FNPŠ 
7. Miroslav Dráb, člen SR FNPŠ 
8. Ivan Greguška, člen SR FNPŠ 
9. Ľudovít Jurinyi, člen SR FNPŠ 
10. Gábor Asványi, člen SR FNPŠ 
11. Anton Danko, člen SR FNPŠ 
 
Členovia DR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
Jaromír Šmátrala, predseda dozornej rady FNPŠ,  
Alena Kánová, členka dozornej rady FNPŠ 
 
Na zasadnutí boli prítomní i pracovníci FNPŠ.   
 
 
ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA 
 
 
1. OTVORENIE 
 
Zasadnutie správnej rady prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu ZOOM otvoril predseda SR FNPŠ, 
Ladislav Križan, ktorý privítal prítomných členov správnej rady FNPŠ a skonštatoval, že SR FNPŠ je 
uznášaniaschopná. Vypracovaním zápisnice zo zasadania bol poverený Matúš Štulajter, overením zápisnice 
predseda SR FNPŠ Ladislav Križan a koordinátorka procesov FNPŠ Silvia Ondrejčáková. 
 
 
 
2. SCHVÁLENIE PROGRAMU SPRÁVNEJ RADY 
 
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan odprezentoval navrhovaný program zasadnutia, ktorý bol zaslaný všetkým 
členom SR FNPŠ. Program bol schválený bez zmien. 
Správna rada FNPŠ hlasovala o tomto návrhu uznesenia: 
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Uznesenie č. 1/2/2021 
 
SR FNPŠ schvaľuje nasledovný program zasadnutia SR FNPŠ. 
 
1.  Otvorenie 
2. Schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov 
3. Informácie od predsedu SR FNPŠ od posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 29.1.2021 
4. Návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre neprofesionálne športové 
kluby vo výške 4 000 000 eur v zmysle zmluvy o poskytnutí príspevku na mimoriadnu podporu v športe 
podľa § 22 ods. 1 zákona o fonde v sume 10 000 000 eur medzi FNPŠ a MŠVVaŠ SR- schvaľovanie 
5. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001- aktuálny stav 
6. Tézy programu možnej pomoci a podpory pre profesionálne športové kluby vzhľadom na výzvu č. 
2021/001 - aktuálny stav vrátane počtu a štruktúry SIEA doručených žiadostí a prípadné pokračovanie pre 
kalendárny rok 2021 vzhľadom na pokračujúcu pandémiu COVID-19-prerokovanie 
7. Návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce 
športovú infraštruktúru na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19-prerokovanie 
8. Návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky organizujúce 
hromadné športové podujatia, ktoré sú charakteristické dostupnosťou i pre širokú verejnosť (dlhodobo sa 
na ne športovým tréningom pripravujúca verejnosť tvorí ich aktívne športujúcich účastníkov) na 
zmiernenie dopadov pandémie COVID-19- prerokovanie 
9. Voľba Gábora Asványiho za predsedu komisie- Infraštruktúra, vytvorenie komisie- Profesionálny šport 
a voľba Ľudovíta Jurinyiho za jej predsedu a zrušenie komisie- Financovanie športu 
10. Rôzne 
 
Hlasovanie: 
 
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 26.2. 2021 
 
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan predstavil novú generálnu riaditeľku kancelárie FNPŠ Renátu Munkovú a  
informoval o procese výberu vrátane finálneho výsledku na IKT prostredie na podávanie žiadostí v rámci výziev 
FNPŠ.   
 
Hlavnou témou v rámci tohto bodu bola informácia o aktuálnych rozpočtových opatreniach v neprospech FNPŠ. 
Iba 2 dni pred konaním zasadnutia dňa 24.2.2021 bolo prijaté uznesenie vlády SR č. 103/2021, ktoré okrem 
potvrdenia už známeho zníženia zdrojov FNPŠ o 20 000 000 miliónov eur oproti pôvodnému textu uznesenia vlády 
SR č. 625/2019, ktoré bolo už schválené ešte v zákone o štátnom rozpočte na záver roka 2020 ďalej navyše znížilo 
plánované zdroje FNPŠ. Znížilo ich o 1 300 000 eur v prospech kapitoly Úradu vlády SR, konkrétne Splnomocnenca 
vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru za účelom podpory projektu „Tréneri v školách“, a to v sume 0,8 mil. 
eur do 31. marca 2021 a v sume 0,5 mil. eur do 31. januára 2022. 
 
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ predseda SR FNPŠ Ladislav Križan navrhol a SR FNPŠ hlasovala o 
nasledovnom návrhu uznesenia: 
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Uznesenie č. 2/2/2021 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu vyjadruje zásadný nesúhlas s obsahom a spôsobom prijatia 
uznesenia vlády SR č. 103/2021 prijaté dňa 24.2.2021 na 80. rokovaní vlády SR, ktorým sa mení uznesenie 
vlády č. 625/2019. 
  
2. Správna rada Fondu na podporu športu konštatuje, že zníženie finančných prostriedkov určených na 
infraštruktúru národného významu v zmysle vyššie uvedeného uznesenia negatívne vplýva na činnosť 
fondu a v konečnom dôsledku aj na celé športové hnutie v rámci Slovenskej republiky. 
 
3. Správa rada Fondu na podporu športu žiada dotknuté subjekty, aby boli všetky zásadné rozhodnutia, 
ktoré majú alebo môžu mať dopad na samotnú činnosť fondu, prijímané po predchádzajúcej komunikácii 
a v koordinácii s orgánmi fondu. 
 
Hlasovanie 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
4. NÁVRH VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY PRE 

NEPROFESIONÁLNE ŠPORTOVÉ KLUBY VO VÝŠKE 4 000 000 EUR V ZMYSLE ZMLUVY O POSKYTNUTÍ 
PRÍSPEVKU NA MIMORIADNU PODPORU V ŠPORTE PODĽA § 22 ODS. 1 ZÁKONA O FONDE V SUME 10 000 

000 EUR MEDZI FNPŠ A MŠVVAŠ SR- SCHVAĽOVANIE 
 
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan prestavil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory 
pre neprofesionálne športové kluby vo výške 4 000 000 EUR. Jej základné parametre najprv špecifikoval člen SR 
FNPŠ Ivan Greguška, pričom následne prebehlo jej pripomienkovanie ostatnými členmi SR FNPŠ vrátane 
prítomného zástupcu MŠVVaŠ SR (konkrétne GR sekcie športu Petra Dedíka) vzhľadom na text zmluvy medzi 
FNPŠ a MŠVVaŠ SR. 
 
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ predseda SR FNPŠ Ladislav Križan navrhol a SR FNPŠ hlasovala o 
nasledovnom návrhu uznesenia: 
 
 

Uznesenie č. 3/2/2021 
 
1.Správna rada FNPŠ prerokovala a schvaľuje návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
mimoriadnej podpory pre neprofesionálne športové kluby vo výške 4 000 000 EUR s pripomienkami. 
 
Hlasovanie 
 
Prítomní: 11 
 
Za: 11 
 
Proti: 0 
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Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
5. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU V RÁMCI PROGRAMU „VÝSTAVBA, 
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY“ ČÍSLO: 2020/001- AKTUÁLNY 

STAV 
 
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan informoval o pracovnom rokovaní zamestnancov kancelárie FNPŠ a odbornej 
komisie pre infraštruktúru dňa 22.2.2021, kde pokračovala diskusia o precizácii vzájomných vzťahov, kompetencií 
a vôbec komplexného systému práce v procese prijímania a žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z FNPŠ. 
Čo sa týka témy štátnej pomoci uviedol, že FNPŠ čaká na vyjadrenie PMÚ po opakovaných urgenciách od AK 
zastupujúcej FNPŠ.  
 
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ predseda SR FNPŠ Ladislav Križan navrhol a SR FNPŠ hlasovala o 
nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

.Uznesenie č. 4/2/2021 
 
1. Správna rada FNPŠ bola oboznámená s aktuálnym stavom v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry“ číslo: 2020/001- aktuálny stav a berie ho na vedomie. 
2. Správna rada FNPŠ schvaľuje dodatok k výzve č. 2020/001, ktorý určuje technický spôsob podávania 
žiadostí vzhľadom na vybraté IKT prostredie na podávanie žiadostí v rámci výziev FNPŠ.  
 
 
Hlasovanie 
 
Prítomní: 10 (neprítomný Rybánsky) 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
6.  TÉZY PROGRAMU MOŽNEJ POMOCI A PODPORY PRE PROFESIONÁLNE ŠPORTOVÉ KLUBY 

VZHĽADOM NA VÝZVU Č. 2021/001 - AKTUÁLNY STAV VRÁTANE POČTU A ŠTRUKTÚRY SIEA 

DORUČENÝCH ŽIADOSTÍ A PRÍPADNÉ POKRAČOVANIE PRE KALENDÁRNY ROK 2021 VZHĽADOM NA 

POKRAČUJÚCU PANDÉMIU COVID-19-PREROKOVANIE 
 
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan informoval o do dňa konania zasadnutia doručenom počte žiadostí (viaceré 
mohli byť ešte v poštovej preprave) a plánovanom priebehu ich vyhodnocovania a spracovania v rámci výzvy č. 
2021/001 pre profesionálne športové kluby. Člen SR FNPŠ Ľudovít Jurinyi informoval o špecifikách profesionálnych 
hokejových kluboch, dôvodoch ich nezapojenia sa do tejto výzvy a komunikoval potrebu reflexie tohto faktu pri 
pokračovaní programu podpory v podobe úhrady príspevkov na fixné náklady najmä personálneho charakteru.  
 
Podpredseda SR FNPŠ Jaroslav Rybánsky vyjadril názor, že znenie výzvy považuje za neúspech, keďže 
prijímateľom pomoci malo byť 100 subjektov, no reálne splnilo podmienky len cca 30 z nich. Navrhol  preto, aby 
boli do budúcna podmienky výzvy s potenciálnymi prijímateľmi pomoci pred vyhlásením príslušnej výzvy 
odkomunikované. GR sekcie športu Peter Dedík pripomenul už MŠVVaŠ SR na jeseň 2020 prostredníctvom NŠZ 
vyplatenú sumu 2 000 000 eur pri zároveň ich 50% spolufinancovaní, čo spôsobilo, že časť možných subjektov 
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nebola napokon v účtovnej strate za rok 2020, a preto sa nemohli uchádzať o ďalšie zdroje, čím výzvu za neúspech 
nepovažuje. 
 
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ, z ktorej sa ospravedlnil pre ďalšie pracovné povinnosti člen SR FNPŠ 
Anton Danko, predseda SR FNPŠ Ladislav Križan navrhol a SR FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 5/2/2021 
 
1. Správna rada FNPŠ prerokovala a berie na vedomie stav výzvy č. 2021/001 pre profesionálne športové 
kluby vrátanie počtu doteraz doručených žiadostí. 
 
2. Správna rada FNPŠ poveruje zástupcov SR FNPŠ (Ladislav Križan, Jaroslav Rybánsky, Ľudovít Jurinyi 
a Mária Berdisová), aby viedli s dotknutými aktérmi vecnú diskusiu pri príprave ďalšej výzvy pre 
profesionálne športové kluby na obdobie 2. polovice športovej sezóny 2020/2021 (1. polrok kalendárneho 
roka 2021), ktorá by reflektovala skúsenosti z výzvy č. 2021/001.  
 
Hlasovanie 
 
Prítomní: 10 (neprítomný Danko) 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
 
7. NÁVRH VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY PRE PODNIKY 

PREVÁDZKUJÚCE ŠPORTOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU NA ZMIERNENIE DOPADOV PANDÉMIE COVID-19-
PREROKOVANIE 
 
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan priblížil detaily zámerov SR FNPŠ s cieľom schváliť výzvu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru na zmiernenie 
dopadov pandémie COVID-19, pričom SR FNPŠ sa zhodla, že oprávneným obdobím by mala začiatok pandémie 
minimálne do 31.12. 2020. 
 
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ predseda SR FNPŠ Ladislav Križan navrhol a SR FNPŠ hlasovala o 
nasledovnom návrhu uznesenia: 

Uznesenie č. 6/2/2021 
 

1. Správna rada FNPŠ prerokovala návrh výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok pre podniky 
a prevádzkovateľov športovej infraštruktúry a zhodla sa, že oprávnené obdobie v rámci tejto výzvy bude 
od začiatku pandémie minimálne do konca roka 2020 a vyslovuje ambíciu po pripomienkovaní ju schváliť 
na najbližšom zasadnutí SR. 
 
Hlasovanie 
 
Prítomní: 10 (neprítomný Danko) 
 
Za: 10 
 
Proti: 0 
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Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Návrh bol schválený jednomyseľne 
 
 
8. NÁVRH VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY PRE PODNIKY 

ORGANIZUJÚCE HROMADNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, KTORÉ SÚ CHARAKTERISTICKÉ 

DOSTUPNOSŤOU I PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ (DLHODOBO SA NA NE ŠPORTOVÝM TRÉNINGOM 

PRIPRAVUJÚCA VEREJNOSŤ TVORÍ ICH AKTÍVNE ŠPORTUJÚCICH ÚČASTNÍKOV) NA ZMIERNENIE 

DOPADOV PANDÉMIE COVID-19- PREROKOVANIE 
 
Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan priblížil detaily zámerov SR FNPŠ s cieľom schváliť výzvu na predkladanie 
žiadostí pre podniky organizujúce hromadné športové podujatia, ktoré sú charakteristické dostupnosťou i pre širokú 
verejnosť (dlhodobo sa na ne športovým tréningom pripravujúca verejnosť tvorí ich aktívne športujúcich účastníkov) 
na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19, pričom Člen SR FNPŠ Jozef Krnáč naznačil, že by túto agendu 
mohla mať na starosti niektorá z existujúcich odborných komisií. 
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ predseda SR FNPŠ Ladislav Križan navrhol a SR FNPŠ hlasovala o 
nasledovnom návrhu uznesenia: 

 
Uznesenie č. 7/2/2021 

 
1. Správna rada FNPŠ prerokovala návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej 
podpory pre podniky organizujúce hromadné športové podujatia, ktoré sú charakteristické dostupnosťou 
i pre širokú verejnosť a vyslovuje ambíciu po pripomienkovaní ju schváliť na najbližšom zasadnutí SR. 
 
Hlasovanie 
 
Prítomní: 9 (neprítomný Danko, Rybánsky) 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

9. VOĽBA GÁBORA ASVÁNYIHO ZA PREDSEDU KOMISIE- INFRAŠTRUKTÚRA, VYTVORENIE KOMISIE- 
PROFESIONÁLNY ŠPORT A VOĽBA ĽUDOVÍTA JURINYIHO ZA JEJ PREDSEDU A ZRUŠENIE KOMISIE- 
FINANCOVANIE ŠPORTU 
 

Predseda SR FNPŠ Ladislav Križan predstavil doručený návrh podpredsedu SR FNPŠ Jaroslava Rybánskeho na 
voľbu Gábora Asványiho za predsedu vyššie uvedenej komisie odbornej komisie- Infraštruktúra. Zdôvodnil tento 
návrh, s ktorým sa zároveň stotožnil a podporil ho, rovnako ako i s ním spojenú potrebu doplnenia a rozšírenia 
počtu členov tejto aktuálne iba 6- člennej odbornej komisie z dôvodu časových míľnikov v zákone a očakávanému 
vysokému počtu žiadostí o finančný príspevok v rámci výzvy č. 2020/001. Navrhol súčasne vzhľadom na všetky už 
známe skutočnosti spojené s výzvou č. 2021/001 vytvorenie novej odbornej komisie s názvom Profesionálny šport. 
Po súhlase člena SR FNPŠ Ľudovíta Jurinyiho, ktorý je zároveň riaditeľom profesionálneho klubu ľadového hokeja 
HK Poprad, ho navrhol za jej predsedu. Zdôraznili následne spolu potrebu jej urýchleného sfunkčnenia najmä 
neprihlásením nemalého počtu z cca 100 klubov z profesionálneho športu, a to najmä ľadového hokeja, do výzvy 
č. 2021/001. Obaja majú záujem to pozitívne zmeniť pri príprave najmä budúcich prípadných výziev pre 1. polrok 
kalendárneho roka 2021 (2.časť športovej sezóny 2020/2021) ešte pred finálnym vyhlásením a zverejnením výzvy 
pomocou najmä participácie s dotknutými aktérmi z profesionálneho športu, pre ktorých je šport profesiou, 
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povolaním, má zásadný ekonomický rozmer. Zdôraznili, že lídri napr. ÚLK, APHK, či zástupcovia profesionálneho 
volejbalu ako veľmi dôležitej súčasti kolektívnych športových hier, ktorí v sezóne 2020/2021 na základe výnimky 
pokračujú v súťažiach, nemajú doteraz svojich zástupcov v komisiách FNPŠ, rovnako ako štatutárni zástupcovia 
rezortných športových stredísk DUKLA a NŠC. Členka SR FNPŠ Mária Berdisová podporila návrhy i voľbu 
navrhovaných predsedov komisií Gábora Asványiho a Ľudovíta Jurinyiho a vyzdvihla ich ľudský prístup 
a profesionalitu, za čo obaja poďakovali. Člen SR FNPŠ Ivan Greguška pripomenul zároveň potrebu systému 
odmien pre členov odbornej komisie- Infraštruktúra, ktorých výstupy práce budú od 1.4.2021 pri vyhodnocovaní 
doručených žiadosti po ich administratívnej kontrole kanceláriou fondu aj pre časové míľniky v zákone obzvlášť 
dôležité. Člen SR FNPŠ Gábor Asványi súhlasil, potvrdil prerokovanie témy priamo na poslednom zasadnutí 
komisie i s predsedom SR FNPŠ Ladislavom Križanom a následne zhrnul svoje doterajšie skúsenosti z práce v 
komisii Infraštruktúra, v ktorej pred jeho zvolením za člena SR FNPŠ v septembri 2020 mesiace ako člen pôsobil. 
Návrh na zrušenie komisie Financovanie športu sa po diskusii a konsenze členov SR presunul na najbližšie 
rokovanie SR. 
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ predseda SR FNPŠ Ladislav Križan navrhol a SR FNPŠ hlasovala o 
nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 8/2/2021 
 
1. Správna rada FNPŠ schvaľuje za predsedu komisie- Infraštruktúra Gábora Asványiho. Správna rada 
FNPŠ zriaďuje odbornú komisiu- Profesionálny šport a schvaľuje za jej predsedu Ľudovíta Jurinyiho. 
Správna rada FNPŠ poveruje oboch predsedov komisii v úzkej spolupráci s predsedom SR FNPŠ 
Ladislavom Križanom pripraviť návrhy na rozšírenie resp. vymenovanie členov oboch odborných komisii.    
 

Hlasovanie 
 
Za: 8 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 1  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

10. RÔZNE 

 

SR FNPŠ stanovila termín svojho ďalšieho rokovania na 12.3. 2021.  

 

 

 

Matúš Štulajter, v.r. 
 

zapisovateľ, právny poradca FNPŠ 
 
 
 

Ladislav Križan, v.r. 
 

predseda správnej rady FNPŠ a overovateľ zápisnice 
 
 
 

Silvia Ondrejčáková, v.r. 
koordinátor procesov FNPŠ a overovateľ zápisnice 


