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Uznesenie správnej rady Fondu na podporu športu k návrhu Výročnej správy a účtovnej 

závierky overenej audítorom Fondu na podporu športu za rok 2021 

 

UZNESENIE č. 1 zo dňa 29.06.2022 prijaté hlasovaním „per rollam“ č. 7/2022 

Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje Výročnú správu Fondu na podporu športu 

za rok 2021 a účtovnú závierku Fondu na podporu športu za rok 2021 overenú audítorom 

v znení predloženom na hlasovanie „per rollam“ správnej rady Fondu na podporu športu. 
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PRÍHOVOR 

PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY FONDU NA PODPORU ŠPORTU 

 

 

Vážený čitateľ, 

v mene Fondu na podporu športu cítim zodpovednosť 

uviesť pár myšlienkami jeho výročnú správu za kalendárny 

rok 2021, ktorý je tretím kalendárnym od jeho vzniku 

dňa 15. októbra 2019. 

V roku 2019, prvom kalendárnom roku existencie fondu, 

stihli byť po založení a vzniku fondu ako právnickej osoby 

s omeškaním kreované iba historicky prvé orgány fondu, 

no nie už účet, na ktorý malo byť podľa § 25 ods. 3 zákona o fonde do 30. novembra 2020 poukázaných 

200.000 EUR na jeho rozbeh. Tieto zdroje napriek mimoriadnej snahe počas roku 2020 a 2021 až 

do odpisu tejto pohľadávky nikdy neboli fondu napokon následne poukázané. Tento fakt a od marca 

2020 cez 2 roky následne trvajúca celosvetová pandémia COVID-19, pre ktorú sa dokonca Olympijské 

hry v Tokiu uskutočnili až o rok neskôr v roku 2021, akoby potvrdzovali, že prvé mesiace a roky života 

tejto inštitúcie budú neľahké.  

Fond bol pritom o viac ako 2 roky „prenášaným dieťaťom“. Už v pláne legislatívnych úloh vlády 

Slovenskej republiky na rok 2017 sa totiž nachádzal ako úloha pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky s poradovým č. 4 v mesiaci jún 2017- „Návrh zákona o fonde na podporu 

športu“. Dôvodom predloženia návrhu zákona mala byť centralizácia zdrojov financovania športu 

a kontroly financovania športu. Hoci návrh mal byť predložený do medzirezortného pripomienkového 

konania už v roku 2017, bol zverejnený až o 2 roky neskôr v júni 2019 a ako nie vládny, ale poslanecký 

návrh zákona. Či vznik a reálna činnosť Štátneho fondu telesnej kultúry od roku 1993 do jeho zrušenia 

a zániku schváleného uznesením vlády SR č. 904/2001 zo dňa 26.09.2001, ktoré so sebou priniesli 

transformáciu jeho zdrojov do kapitoly terajšieho Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky od 01.01.2002, boli zdrojom poučenia pri tvorbe tohto návrhu zákona sa preto asi 

už nedozvieme. Fond na podporu športu mal však napokon podľa návrhu vzniknúť ako nie štátny fond 

po vzore svojho predchodcu, ale ako verejnoprávna inštitúcia. Čo má ale znamenať toto slovné 

spojenie v športe a pre šport? 
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Považujem za veľmi dôležité pri vzniku každého vzťahu určiť pre jeho následnú funkčnosť hranice. 

Najmä o ich stanovovaní v rámci všetkých vzťahov - k štátu, k samospráve alebo k športovému hnutiu 

- boli preto roky 2020 a 2021 ako druhý a najmä tretí rok existencie fondu. Je faktom, že som 

od 2. septembra 2020 doteraz historicky už tretím predsedom správnej rady fondu, čo iba potvrdzuje, 

že po zhruba polroku od vzniku pandémie som popri iných prijal zodpovednosť sa stať pomyselným 

„náhradným rodičom“, potom ako sa skutoční rodičia fondu o neho z rôznych dôvodov nemohli alebo 

dobrovoľne nechceli ďalej po jeho narodení starať. Fond si takto zažil hneď po svojom vzniku 

opustenie, no potreboval, aby ľudia sa o neho dennodenne starajúci mu dodávali v lopote dní 

uprostred pandémie potrebné schopnosti a odvahu do života. Budovali si s ním vzťahovú väzbu, lebo 

práve jej kvalita môže určiť v budúcnosti mnohé. De facto to znamenalo dennodenne, no prakticky 

najmä až od začiatku roku 2021 rozbiehať novú verejnoprávnu inštitúciu bez sídla, pracovníkov 

a de facto všetkého potrebného. V núdzovom stave a v pandémii to bolo podobné ako začať piplať 

maličké dieťa. Z pohľadu zdravého spánkového režimu je prvý rok dieťaťa darom rodičov, najmä zväčša 

matky. Čo to znamená, keď z Vás pritom nenávratne ubudne, Vám najlepšie povedia osamelí rodičia. 

Chcel by som preto úprimne a zo srdca poďakovať nielen členom orgánov a komisií fondu, ale 

najmä skvelým kolegom z jeho kancelárie. Poďakovať im za nielen napĺňania prostých fyziologických 

potrieb fondu, ale najmä za postupné utváranie jeho osobnosti. Intenzívne som pritom cítil, že v roku 

2021 emóciu verejnoprávnej služby, ktorá nás napĺňa, no zároveň z nás neodkrajuje, nahrádzala 

až pričasto emócia obety, kedy sme lízali hranu, vediac, že ak sa veci pozitívne nezmenia, už nebude 

čoskoro z čoho u mnohých odkrojiť. Pasovali sme sa totiž s rovnakou úlohou v obdobnom čase ako aj 

na Najvyššom správnom súde alebo Úrade na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 

Budovať novú inštitúciu. Bolo by veľmi ťažké do toho ísť znova s dnešným vedomím, čo všetko to 

napokon obnáša. 

Chcem preto zároveň vyzdvihnúť ako kľúčové jediné slovo. Spolupráca. Priebeh kalendárneho roka 

2021 ma osobne totiž presvedčil, že je jediným riešením. Sme pritom ešte stále vo fáze, kedy sa všetci 

iba učíme vyslovovať v celom športovom sektore slovo spolupráca. My sme sa ňou snažili vo fonde 

v roku 2021 žiť. S veľa chybami, no najlepšie ako sme vedeli. Verili sme, že je to prvý a najlepší plán 

popri snahe byť férový a slušný voči každému a vyjadrovať vďačnosť a ocenenie. Bez nich totiž nie je 

nádej. A my sme nádej potrebovali, aby sme dennodenne vládali veriť, že Slovensko a šport v ňom raz 

môže byť nás všetkých. 

Ladislav Križan 

predseda správnej rady  
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1. PROFIL FONDU NA PODPORU ŠPORTU  

Fond na podporu športu (ďalej len „fond“) je verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 310/2019 

Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 15.10.2019 

novelizovaný zákonom č. 323/2020 Z. z. s účinnosťou dňa 20.11.2020 (ďalej len „zákon o fonde“), 

ktorého hlavný účel je explicitne upravený v § 1 zákona o fonde. Fond bol vytvorený na podporu 

a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie Slovenskej republiky, športu 

pre všetkých, športu zdravotne postihnutých, ale hlavným účelom jeho zriadenia bola podpora a rozvoj 

výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry na Slovensku. Fond ako verejnoprávna 

inštitúcia je registrovaný v Registri organizácii vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 

Základným poslaním fondu je podpora športu a jeho rozvoja, najmä vytváraním podporných 

finančných mechanizmov vo forme poskytovania príspevkov na projekt podpory športu 

prostredníctvom vyhlásených výziev v zmysle zákona o fonde.  

Činnosť fondu bola v roku 2021 zameraná na vytvorenie a nastavenie procesných postupov spojených 

s vykonaním vyhlásených výziev zameraných predovšetkým na poskytnutie finančných prostriedkov 

na zmiernenie následkov spôsobených pandémiou COVID-19 pre profesionálne a amatérske športové 

kluby a na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry na území Slovenskej 

republiky. Realizáciou svojho poslania fond napĺňal zámer štátu centralizovať zdroje a zabezpečiť tak 

efektívnejšiu kontrolu financovania športu na centrálnej úrovni, pričom za hlavnú prioritu si stanovil 

podporovať predovšetkým výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu menšej športovej infraštruktúry 

ako aj športovej infraštruktúry národného významu. Fond, vzhľadom na stále pretrvávajúcu pandémiu 

spôsobenú ochorením COVID-19, ktorá zasiahla všetky odvetvia spoločnosti, ďalej pokračoval 

v personálnom a materiálnom zabezpečení administratívneho aparátu kancelárie fondu a jej riadneho 

a plynulého fungovania, pričom v roku 2021 sa zameral najmä na hľadanie nového stáleho sídla fondu. 

2. ORGÁNY FONDU NA PODPORU ŠPORTU 

V zmysle § 3 zákona o fonde orgánmi fondu sú: 

a) správna rada Fondu na podporu športu 

b) dozorná rada Fondu na podporu športu 

2.1 SPRÁVNA RADA FONDU NA PODPORU ŠPORTU  

Správna rada Fondu na podporu športu (ďalej len „správna rada“) je najvyšším a výkonným orgánom 

fondu, ktorá riadi činnosť fondu a rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ak nie sú zverené 

do pôsobnosti dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „dozorná rada“). V mene fondu koná 

predseda správnej rady ako štatutárny orgán fondu, riadi fond a zastupuje ho navonok. Predsedu 

správnej rady v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda správnej 

rady. V rámci svojej právomoci správna rada najmä schvaľuje zásady, spôsob a kritériá hodnotenia 

žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt, zásady poskytovania príspevku na projekt a priority 

podpory športu, výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok na projekt podpory športu, vnútorné 

predpisy fondu s výnimkou rokovacieho poriadku dozornej rady. Ďalej rozhoduje o zriadení odborných 
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komisií na posudzovanie žiadostí, vymenúva a odvoláva členov odborných komisií, schvaľuje na návrh 

predsedu správnej rady výročnú správu fondu, účtovnú závierku fondu overenú audítorom a rozpočet 

fondu na príslušné rozpočtové obdobie a zmeny rozpočtu fondu počas príslušného rozpočtového 

obdobia. V nadväznosti na strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja športu v Slovenskej 

republike určuje krátkodobé a strednodobé ciele fondu, rozhoduje o nakladaní s majetkom fondu 

podľa osobitného predpisu, o odpísaní pohľadávok fondu alebo o trvalom upustení od vymáhania 

pohľadávok fondu ako aj o ďalších záležitostiach súvisiacich s činnosťou fondu, ak nie sú zverené 

do pôsobnosti dozornej rady. 

Správna rada pozostáva celkovo z 11 členov, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. 

Vláda Slovenskej republiky na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

(ďalej len „minister“) vymenúva a odvoláva predsedu správnej rady a dvoch členov správnej rady. 

Podpredsedu a dvoch členov správnej rady vymenúva a odvoláva na návrh Slovenského olympijského 

a športového výboru, z ktorých aspoň jeden je zástupca športovcov. Jedného člena správnej rady 

vymenúva a odvoláva na návrh predsedu vlády Slovenskej republiky, združenia miest a obcí, ktoré 

spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov podľa osobitného predpisu, 

Slovenského paralympijského výboru, Slovenského futbalového zväzu a Slovenského zväzu ľadového 

hokeja. Funkčné obdobie člena správnej rady je päť rokov.  

Zloženie správnej rady ku dňu 31.12.2021: 

1. Ladislav Križan, predseda správnej rady 

2. Jaroslav Rybánsky, podpredseda správnej rady 

3. Mária Berdisová, členka správnej rady 

4. Jozef Krnáč, člen správnej rady 

5. Branislav Tréger, člen správnej rady 

6. Michal Varmus, člen správnej rady 

7. Miroslav Dráb, člen správnej rady 

8. Ivan Greguška, člen správnej rady 

9. Gábor Asványi, člen správnej rady 

10. Ľudovít Jurinyi, člen správnej rady 

11. Dušan Šaradín, člen správnej rady 

Ak sa členstvo v správnej rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov stanovených 

zákonom o fonde, nový člen správnej rady je vymenovaný na zvyšok funkčného obdobia toho člena 

správnej rady, ktorého vo funkcii nahradil. 

Prehľad členov správnej rady, ktorí sa svojej funkcie vzdali v čase od 01.01.2021 - do 31.12.2021: 

Meno a priezvisko Funkcia Funkčné obdobie 

Anton Danko člen správnej rady 12.12.2019 - 30.04.2021 

Jozef Turčány člen správnej rady 12.12.2019 - 30.04.2021 
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Na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 09.06.2021 boli vymenovaní dvaja noví členovia správnej 

rady, a to na návrh ministra p. Michal Varmus a na návrh Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len 

„ZMOS“) p. Branislav Tréger.  

V roku 2021 sa uskutočnilo celkovo 11 riadnych zasadnutí správnej rady, pričom v prvej polovici 

kalendárneho roka sa zasadnutia vzhľadom k stále pretrvávajúcej pandémii spôsobenej ochorením 

COVID-19 uskutočnili prevažne formou videokonferencie prostredníctvom aplikácie ZOOM. V druhej 

polovici kalendárneho roka prebiehali zasadnutia už v prezenčnej forme. V roku 2021 správna rada 

uskutočnila tri výjazdové zasadnutia, a to v krajských mestách Košice, Trnava a Trenčín. Cieľom 

výjazdových zasadnutí bolo zmapovanie športovej infraštruktúry v jednotlivých krajských mestách 

Slovenska a oboznámiť sa s ich potrebami priamo na mieste. Členovia správnej rady tak mali možnosť 

bližšie sa oboznámiť so zámermi a projektami samospráv pri budovaní športovej infraštruktúry 

v jednotlivých častiach Slovenska. Na zasadnutiach sa členovia správnej venovali najmä výzvam, ktoré 

boli vypracované a vyhlásené fondom v období od 01.01.2021 do 31.12.2021, analýze a vypracovaniu 

databázy športovej infraštruktúry národného významu, zabezpečeniu nového stáleho sídla fondu 

a ďalším činnostiam na zabezpečenie poskytovania finančnej podpory pre oblasti v športe postihnuté 

pandémiou COVID-19. 

Prehľad zasadnutí správnej rady v kalendárnom roku 2021: 

Por
č. 

Sp. zn. zápisnice Celkové zasadnutie Dátum zasadnutia Odkaz na zápisnicu 

1. FnPŠ-SR-01/2021 17. zasadnutie 29.01.2021 Zápisnica 

2. FnPŠ-SR-02/2021 18. zasadnutie 26.02.2021 Zápisnica 

3. FnPŠ-SR-03/2021 19. zasadnutie 12.03.2021 Zápisnica 

4. FnPŠ-SR-04/2021 20. zasadnutie 01.04.2021 Zápisnica 

5. FnPŠ-SR-05/2021 21. zasadnutie 23.04.2021 Zápisnica 

6. FnPŠ-SR-06/2021 22. zasadnutie 28.05.2021 Zápisnica 

7. FnPŠ-SR-07/2021 23. zasadnutie 26.06.2021 Zápisnica 

8. FnPŠ-SR-08/2021 24. zasadnutie 09.07.2021 Zápisnica 

9. FnPŠ-SR-09/2021 25. zasadnutie 26.08.2021 Zápisnica 

10. FnPŠ-SR-10/2021 26. zasadnutie 10.11.2021 Zápisnica 

11. FnPŠ-SR-11/2021 27. zasadnutie 06.12.2021 Zápisnica 

 
Zasadnutie správnej rady dňa 29.01.2021 (FnPŠ-SR-1/2021) 

• schválenie predloženého návrhu inovovaného štatútu Fondu na podporu športu v súlade s prijatou 

novelou zákona č. 323/2020 Z. z., 

https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2022-06/zapisnica_17_zasadnutie_SR_final.pdf
https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2022-06/Zapisnica_z_18_zasadnutia_SR_FNPS_z_26_2_2021_final.pdf
https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2021-03/zapisnica_19_zasadnutie_sr.pdf
https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2022-06/2021_04_01_zapisnica_z_20_zasadnutia_SR_FNPS_final.pdf
https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2022-06/2021_04_23_zapisnica_z_21_zasadnutia_SR_FNPS_final.pdf
https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2022-06/2021_05_28_zapisnica_z_22_zasadnutia_SR_FNPS_final.pdf
https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2022-06/2021_06_26_Zapisnica_z_23_zasadnutia_SR_FNPS_FnPS-SR-07_2021_0.pdf
https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2022-06/2021_07_09_Zapisnica_z_24_zasadnutia_SR_FNPS_FnPS-SR-08_2021.pdf
https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2022-06/2021_08_26_Zapisnica_z_25_zasadnutia_SR_FNPS_FnPS-SR-09_2021.pdf
https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2022-06/2021_11_10_Zapisnica_z_26_zasadnutia_SR_FNPS_FnPS-SR-10_2021-2_final.pdf
https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2022-02/2021_12_06_Zapisnica_z_27_zasadnutia_SR_FNPS_FnPS-SR-11_2021.pdf
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• súhlas s navrhovaným znením zmluvy zaslanej z MŠVVaŠ SR a poverenie predsedu SR FNPŠ Ladislava 

Križana menom FNPŠ jej podpísaním, 

• vzatie na vedomie aktuálnu informáciu k stavu výzvy č. 2021/001 vrátane prijatia 5. dodatku 

k Dočasnému rámcu dňa 28.01.2021, 

• poverenie predsedu SR FNPŠ Ladislava Križana, aby menom FNPŠ rokoval s príslušnými predstaviteľmi 

štátu s cieľom vyčleniť ďalšie finančné prostriedky, ktoré by na zmiernenie následkov pandémie COVID-

19 boli určené pre sektor profesionálneho športu v Slovenskej republike za obdobie najmä 1. polroka 

2021, 

• schválenie predĺženia lehoty na podávanie žiadostí z pôvodných od 15.02. do 01.03.2021 na termín 

od 15.03. do 31.03. 2021 a po prerokovaní a rozsiahlej diskusii schválenie Dodatku č. 01/2021 k Smernici 

S-17/2020 obsahujúci kritéria hodnotenia žiadostí a ich váhy a z neho vyplývajúci zoznam požadovaných 

príloh k žiadosti, 

• prerokovanie základných téz 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 a vyslovenie ambície ju po jej finalizácii na najbližšom 

zasadnutí schváliť a následne zverejniť, a to do konca februára 2021, 

• vzatie na vedomie možnosti a limity prípadného programu pomoci vlastníkom, správcom 

a prevádzkovateľom športovej infraštruktúry v SR na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 

a vyslovenie ambície po finalizácii na najbližšom zasadnutí program schváliť a následne zverejniť, a to 

do konca februára 2021, 

• vzatie na vedomie možnosti a limity prípadného programu pomoci na zmiernenie dopadov pandémie 

COVID-19 organizátorom hromadných športových podujatí, ktoré sú charakteristické dostupnosťou 

i pre širokú verejnosť (dlhodobo sa na ne športovým tréningom pripravujúca verejnosť tvorí ich aktívne 

športujúcich účastníkov) a vyslovuje ambíciu na najbližšom zasadnutí prípadný program pomoci im 

schváliť a následne zverejniť, a to do konca februára 2021. 

Zasadnutie správnej rady dňa 26.02.2021 (FnPŠ-SR-2/2021) 

• vyjadrenie zásadného nesúhlasu s obsahom a spôsobom prijatia uznesenia vlády SR č. 103/2021 

prijatého dňa 24.02.2021 na 80. rokovaní vlády SR, ktorým sa mení uznesenie vlády č. 625/2019, 

• vyjadrenie žiadosti pre 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,  

• schválenie návrhu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory 

pre neprofesionálne športové kluby vo výške 4 000 000 EUR s pripomienkami,  

• oboznámenie sa s aktuálnym stavom v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 

v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001 

a vzatie na vedomie aktuálny stav, 

• schvaľovanie dodatku k výzve č. 2020/001, ktorý určuje technický spôsob podávania žiadostí vzhľadom 

na vybraté IKT prostredie na podávanie žiadostí v rámci výziev FNPŠ, 

• vzatie na vedomie stav výzvy č. 2021/001 pre profesionálne športové kluby vrátane počtu doteraz 

doručených žiadostí a poverenie zástupcov SR FNPŠ (Ladislav Križan, Jaroslav Rybánsky, Ľudovít Jurinyi 

a Mária Berdisová), aby viedli s dotknutými aktérmi vecnú diskusiu pri príprave ďalšej výzvy 
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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,  

• prerokovanie návrhu výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok pre podniky a prevádzkovateľov 

športovej infraštruktúry a zhodnutie 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,  

• prerokovanie návrhu 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,  

• schválenie predsedu komisie - Infraštruktúra Gábora Asványiho,  

• zriadenie odbornej komisie - Profesionálny šport a schválenie za jej predsedu Ľudovíta Jurinyiho a 

poverenie oboch predsedov komisii v úzkej spolupráci s predsedom SR FNPŠ Ladislavom Križanom 

pripraviť návrhy na rozšírenie, resp. vymenovanie členov oboch odborných komisií. 

Zasadnutie správnej rady dňa 12.03.2021 (FnPŠ-SR-3/2021) 

• prerokovanie za prítomnosti zástupcu SIEA ako vykonávateľa výzvy č. 2021/001 podkladov 

predložených SIEA k celkovo 33 žiadostiam, 

• vzatie na vedomie späťvzatie žiadostí po ich podaní 2 žiadateľmi - TATRAN Prešov, spol. s.r.o. 

(IČO: 36475807) a FC Nitra a.s. (IČO 36559679), 

• stotožnenie sa so záverečným výrokom SIEA ako vykonávateľa výzvy a v zmysle § 15 a zároveň 

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

o pridelení príspevkov v celkovej výške 3 387 318,17 eur, a z toho  

o 29 žiadateľom v celkovej výške 3 187 318,17 eur, pričom zoznam obsahujúci identifikáciu 

žiadateľov, suma nimi požadovaného príspevku a suma im schváleného príspevku je prílohou 

tohto uznesenia a je súčasťou zápisnice, 

o 1 žiadateľovi - FC Spartak, a.s. (IČO: 36247057) - podmienečne vyplatenie príspevku vo výške 

200 000 eur, 

• stotožnenie sa so záverečným výrokom SIEA ako vykonávateľa výzvy a v zmysle § 15 a zároveň § 20a 

ZoFNPŠ rozhodnutie o nepridelení príspevku žiadateľovi Volejbalový klub Prievidza o.z. (IČO: 31119255), 

ktorý žiadal o príspevok vo výške 0 (slovom nula) eur, 

• poverenie predsedu SR FNPŠ, aby podpísal menom FNPŠ príslušné rozhodnutia podľa § 15 odsek 4 

ZoFNPŠ a kanceláriu FNPŠ, aby sprocesovala doručenie rozhodnutí žiadateľom a poukázanie finančných 

prostriedkov z účtu FNPŠ na bankové účty žiadateľov nimi uvedené v žiadostiach doručených 

SIEA/ FNPŠ, 

• zrušenie odbornej komisie „Financovanie športu“, 

• vymenovanie za členov odbornej komisie „Profesionálny šport“ nasledovné fyzické osoby v abecednom 

poradí: Aneta Büdi, Vladimír Baluška, Roman Benčík, Daniel Jendrichovský, Michal Mertinyák a Marek 

Rojko, 

• upozornenie po komunikácii s PMÚ SR, že na žiadateľov podliehajúcim pravidlám štátnej pomoci, sa 

bez ohľadu na znenie textu výzvy č. 2020/001, vzťahujú aj osobitné pravidlá stanovené Nariadením 

komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za pomoci za zlučiteľné s vnútorným 
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trhom podľa článkom 107 a 108 zmluvy. Príspevok nemôže byť poskytnutý tým žiadateľom, ktorí začali 

práce alebo činnosti v súvislosti s rekonštrukciou/výstavbou/modernizáciou športovej infraštruktúry 

pred podaním žiadosti. Výdavky vynaložené pred podaním žiadosti nemôžu byť uznané ako oprávnené 

výdavky, je však možné ich na účely spolufinancovania zahrnúť do celkových nákladov projektu. Výška 

príspevku poskytnutého týmto žiadateľom nemôže byť vyššia ako rozdiel medzi oprávnenými výdavkami 

a prevádzkovým ziskom. V prípade príspevku nepresahujúceho 2 mil. eur sa môže výška príspevku 

stanoviť na 80% oprávnených výdavkov. Pomoc poskytnutá týmto žiadateľom sa kumuluje s akoukoľvek 

inou štátnou pomocou poskytnutou na ten istý projekt, pričom platí, že prostriedky poskytnuté 

obcou/VÚC na podporený projekt predstavujú tiež štátnu/minimálnu pomoc a kumulujú sa s pomocou 

poskytnutou formou príspevku fondu. Žiadatelia podliehajúci pravidlám štátnej pomoci sú povinní 

preukázať okrem skutočností uvedených v tejto výzve aj splnenie všetkých relevantných podmienok 

podľa nariadenia. 

Zasadnutie správnej rady dňa 01.04.2021 (FnPŠ-SR-4/2021) 

• vyjadrenie súhlasu s vecným obsahom návrhu predsedom FNPŠ na odmena pre členku SR FNPŠ Máriu 

Berdisovú vzhľadom na ukončenie výzvy č. 2021/001 a navrhnutie spôsobu riešenia odmenenia 

M. Berdisovej za mimoriadne pracovné úsilie a berie na vedomie stanovisko Dozornej rady FNPŠ 

k návrhu, 

• vzatie na vedomie ospravedlnenie SIEA voči žiadateľovi a prerokovanie podkladov predložených SIEA, 

• stotožnenie sa so záverečným výrokom SIEA ako vykonávateľa výzvy a v zmysle § 15 a zároveň § 20a 

zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoFNPŠ“) 

rozhodla o pridelení príspevku žiadateľovi vo výške 33 546,29 eur,  

• poverenie predsedu SR FNPŠ, aby podpísal menom FNPŠ príslušné rozhodnutie podľa § 15 odsek 4 

ZoFNPŠ a kancelárie FNPŠ, aby sprocesovala doručenie rozhodnutia žiadateľovi a poukázanie finančných 

prostriedkov z účtu FNPŠ na bankový účet žiadateľa ním uvedený v žiadosti doručenej SIEA/FNPŠ, 

• vzatie na vedomie pripomienky komisie „Profesionálny šport“ k návrhu programu štátnej pomoci 

na podporu podnikov - profesionálnych športových klubov pre rok 2021. SR FNPŠ žiadala členov komisie 

„Profesionálny šport“ o jeho ďalšiu precizáciu, a to v úzkej spolupráci s MŠVVaŠ SR vzhľadom na zmluvu 

medzi MŠVVaŠ SR a FNPŠ a najmä aktuálne dostupné zdroje FNPŠ, 

• vzatie na vedomie Správu predsedu SR FNPS a GRK FNPS o poskytnutí mimoriadnej pomoci č. 2021/002 

- amatérske kluby a organizácie - aktuálny stav po vyhlásení výzvy a spustení online systému 

na podávanie žiadostí dňa 30. 3. 2021,  

• vzatie na vedomie Správu Kancelárie FNPS k aktuálnemu stavu po uplynutí termínu na predkladanie 

žiadostí cez online systém dňa 31. 3. 2021,  

• schválenie zmeny názvu vecne príslušnej odbornej komisie z „Infraštruktúra“ na „Športová 

infraštruktúra“, 

• vymenovanie za členov odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ nasledovné fyzické osoby v 

abecednom poradí: Alexander Gejmovský, Milan Hagovský, Miroslav Chmelár, Marcel Krajčo, Michal 

Kraus, Lukáš Lukáč.  

• vzatie na vedomie systém práce predložený GRK FNPŠ v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a 

modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001, 
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• vzatie na vedomie návrh schémy štátnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú 

infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 a po prerokovaní pokračovanie online 

v ďalšej precizácii textu vzhľadom na obmedzené disponibilné zdroje fondu, 

• vzatie na vedomie návrh schémy minimálnej pomoci na podporu podnikov organizujúcich športové 

podujatia v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 a po prerokovaní pokračovanie online v ďalšej 

precizácii textu vzhľadom na obmedzené disponibilné zdroje fondu,  

• vzatie na vedomie aktuálny stav projektu SOŠV „Šport 2030 - stratégia rozvoja športu na Slovensku 

na roky 2020-2030 vrátane doteraz jej členom sprístupnených výstupov a zorganizuje pracovné 

stretnutie s predstaviteľmi SOŠV a PWC k téme dňa 7. 4. 2021. 

Zasadnutie správnej rady dňa 23.04.2021 (FnPŠ-SR-5/2021) 

• vzatie na vedomie informáciu o liste člena SR FNPŠ Antona Danka, ktorým sa vzdal funkcie člena SR FNPŠ 

k 30. 4. 2021 a ústnu informáciu člena SR FNPŠ Jozefa Turčányho, ktorý sa písomne vzdal funkcie člena 

SR FNPŠ k 30. 4. 2021, 

• schválenie návrhu schém pomoci na podporu podnikov - profesionálnych športových klubov pre rok 

2021 v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19, ktoré budú písomne zaslané Protimonopolnému 

úradu Slovenskej republiky a Európskej komisii - slovenský text návrhu schémy v zmysle Nariadenia 

Komisie (EÚ) č. 1407/2013 (tzv. Nariadenie de minimis) a anglický text návrhu schémy v zmysle 

Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii 

spôsobenej nákazou COVID-19 a poverenie predsedu SR FNPŠ na ďalšiu komunikáciu 

s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky a Európskou komisiou,  

• schválenie návrhu schémy štátnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú 

infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) 

č. 651/2014 (tzv. Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách alebo GBER) s pripomienkami 

a poverenie predsedu SR FNPŠ na ďalšiu komunikáciu s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky 

a Európskou komisiou, 

• schválenie návrhu schémy minimálnej pomoci na podporu podnikov organizujúcich športové podujatia 

v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19, v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 

(tzv. Nariadenie de minimis), ktorý bude po schválení SR FNPŠ písomne zaslaný Protimonopolnému 

úradu Slovenskej republiky s pripomienkami a poverenie predsedu SR FNPŠ na ďalšiu komunikáciu 

s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky a Európskou komisiou, 

• vzatie na vedomie informáciu o aktuálnom stave výzvy na poskytnutie mimoriadnej pomoci č. 2021/002 

– amatérske kluby a organizácie na podávanie po uzavretí žiadostí cez online systém do dňa 15. 4. 2021, 

• vzatie na vedomie informáciu o aktuálnom stave formálnej kontroly doručených žiadostí výzvy 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ,  

• vzatie na vedomie informáciu o aktuálnom stave formálnej kontroly doručených žiadostí výzvy 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 od predsedu SR FNPŠ a predsedu odbornej 

komisie „Športová infraštruktúra“ vzhľadom na jej zasadnutie konané dňa 13. 4. 2021, 

• schválenie zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu 

na podporu športu k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s pripomienkami, 
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• vzatie na vedomie dokument analýza súčasného stavu športu na Slovensku (ďalej “analýza SOŠV 

a PWC”) a má záujem spolupracovať na projekte SOŠV a PWC „Slovenský šport 2030“, 

• návrh, aby ďalší spôsob tvorby projektu si za základnú filozofiu osvojil hromadným spôsobom prístupné 

zdrojové dáta projektu (t.j. komukoľvek pomocou internetu), transparentné financovanie ako aj veľmi 

široký participatívny prístup,  

• vzatie na vedomie informácie o nedávnej kolaudácii Domu športu a uskutočnenej obhliadke možných 

priestorov FNPŠ v ňom dňa 16. 4. 2021, 

• poverenie predsedu SR FNPŠ na ďalšie rokovanie pri možnom budúcom uzavretí nájomnej zmluvy 

v Dome športu,  

• poverenie GRK FNPŠ na uzavretie dodatku k existujúcej nájomnej zmluve na aktuálne dočasné priestory 

kancelárie FNPŠ pre účely ich rozšírenia, 

• vzatie na vedomie informácie k aktuálnemu stavu návrhu výročnej správy FNPŠ a stavu účtovnej 

závierky FNPŠ za rok 2020,  

• vzatie na vedomie informácie o príjmoch a výdavkoch FNPŠ od 1. 12. 2020 do 21. 4. 2021,  

• vzatie na vedomie informáciu k pripravovanému návrhu organizačnej schémy kancelárie so stručným 

popisom jednotlivých pozícií,  

• vzatie na vedomie informáciu k pripravovanému rokovaniu s Ministerstvom financií Slovenskej 

republiky v týždni 26. - 30.4.2021, 

• vzatie na vedomie informáciu k stručnému prvotnému náčrtu rozpočtu na rok 2021 vzhľadom na víziu a 

misiu Fondu na podporu športu a jeho krátkodobé a strednodobé ciele a strategické zámery potom ako 

sa základný strategický dokument SR v oblasti športu – Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - 

Slovenský šport 2020, ktorú prijala vláda SR dňa 19. decembra 2012, i na ňu nadväzujúca Koncepcia 

práce so športovo-talentovanou mládežou na roky 2015 - 2020, stali k 31.12.2020 už neaktuálnym. 

Zasadnutie správnej rady dňa 28.05.2021 (FnPŠ-SR-6/2021) 

• poverenie predsedu odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Gábora Asványiho a členov odbornej 

komisie prípravou téz výzvy týkajúcich sa infraštruktúry národného významu v spolupráci s kanceláriou 

FNPŠ na najbližšie zasadnutie SR FNPŠ, 

• vzatie na vedomie a vyjadrenie súhlasu s podpísaním dodatku č. 1 k zmluve 0934/2020 o poskytnutí 

príspevku na mimoriadnu podporu v športe uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky a Fondom na podporu športu v jeho inovovanom znení,  

• vzatie na vedomie informácie od GRK FNPŠ o aktuálnom stave formálnej kontroly žiadostí doručených 

k výzve č. 2021/002, 

• prerokovanie a po diskusii prijatie rozhodnutia o ďalšom postupe v sporných prípadoch vo veci 

formálnej kontroly doručených žiadostí na základe odporúčaní kancelárie FNPŠ a odbornej komisie 

„Športová infraštruktúra“,  

• vzatie na vedomie aktuálny stav projektu SOŠV a PricewaterhouseCoopers Advisory, s. r. o. s názvom 

„Slovenský šport 2030“ a navrhnutie pokračovať v spolupráci s SOŠV a PWC na projekte podľa prijatého 

uznesenia správnej rady č. 9/5/2021, 

• schválenie termínu najbližšieho zasadnutia SR FNPŠ, ktoré sa predbežne uskutočni v termíne 25.06.-

27.06.2021 fyzicky v Košiciach.  
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Zasadnutie správnej rady dňa 26.06.2021 v Košiciach (FnPŠ-SR-7/2021) 

• vzatie na vedomie prezentáciu Športová infraštruktúra na území mesta Košice - história, stav 

a perspektívy predstavené primátorom mesta Košice Jaroslavom Polačekom a jeho tímom, 

• schválenie návrhu na odpísanie pohľadávky v sume 200 000 EUR v zmysle § 4 ods.3 písm. l) v spojení 

s § 25 ods. 3 zákona č. 310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov,  

• poverenie generálnej riaditeľky kancelárie a kanceláriu Fondu na podporu športu procesným 

zabezpečením odpísania pohľadávky v sume 200 000 EUR v zmysle § 4 ods. 3 písm. l) v spojení 

s § 25 ods. 3 zákona č. 310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov 

v účtovníctve FNPŠ, 

• oboznámenie sa so stavom výzvy č. 2021/002 a schválenie rozhodnutia o poskytnutí mimoriadnej 

podpory podľa § 20a zákona o fonde a výzvy č. 2021/002 - amatérske kluby a organizácie v znení 

zoznamu úspešných žiadateľov,  

• vzatie na vedomie stav odborného hodnotenia doručených žiadostí od GRK a kancelárie FNPŠ 

a odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ a po diskusii sa zhodnutie, že na najbližšom zasadnutí SR 

FNPŠ dňa 9. 7. 2021 má ambíciu prijať finálne rozhodnutie k výzve č. 2020/001, 

• prerokovanie aktuálneho stavu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory 

pre profesionálne športové kluby a schválenie termínu vyhlásenia výzvy dňa 9. 7. 2021, 

• prerokovanie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre prevádzkovateľov 

športovo-infraštruktúrnych prevádzok a schválenie termínu vyhlásenia výzvy dňa 9. 7. 2021. 

Zasadnutie správnej rady dňa 09.07.2021 v Trnave (FnPŠ-SR-8/2021) 

• vzatie na vedomie prezentáciu Športová infraštruktúra na území mesta Trnava - história, stav 

a perspektívy predstavené primátorom mesta Trnava Petrom Bročkom a jeho tímom, 

• prerokovanie a vzatie na vedomie pracovný návrh rozpočtu FNPŠ na rok 2021, 

• poverenie generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ, po obdŕžaní 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, 

• oboznámenie sa so stavom výzvy č. 2021/002 a schválenie 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,  

• schválenie návrhu na navýšenie sumy alokovanej na výzvu č. 2020/001 vzhľadom na celkový počet 

a kvalitu predložených žiadostí vo výške 9,5 mil. EUR, 

• vzatie 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),  

• osvojenie si spoločného návrhu 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, 
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• schválenie 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), 

• schválenie návrhu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne 

športové kluby vo výške 8 miliónov EUR s pripomienkami, 

• poverenie členky SR FNPŠ p. Máriu Berdisovú dopracovaním návrhu výzvy v spolupráci s kanceláriou 

FNPŠ, 

• prerokovanie aktuálneho stavu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory 

pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych prevádzok, 

• vzatie na vedomie informáciu generálnej riaditeľky ohľadom nevyhnutnosti riešenia adekvátnych 

kancelárskych priestorov pre zamestnancov kancelárie fondu a pre činnosť FNPŠ (zasadacia miestnosť, 

archív), 

• poverenie generálnej riaditeľky 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. 

Zasadnutie správnej rady dňa 26.08.2021 v Trenčíne (FnPŠ-SR-9/2021) 

• vzatie na vedomie prezentáciu Športová infraštruktúra na území mesta Trenčín - história, stav 

a perspektívy predstavené primátorom mesta Trenčín Richardom Rybníčkom a jeho tímom, 

• vzatie 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,  

• poverenie predsedu SR FNPŠ v prípade nevyhnutnosti predĺžiť stanovený termín na predkladanie 

žiadostí v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory 

č. 2021/003 - profesionálne športové kluby, 

• oboznámenie sa so stavom výzvy č. 2021/002 a schválenie 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 - 3. časť, 

• vzatie na vedomie informácie od generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ a predsedu odbornej komisie 

„Športová infraštruktúra“, 

• schválenie návrhu rozhodnutia o poskytnutí príspevku na projekt a návrhu rozhodnutia o neposkytnutí 

príspevku na projekt s pripomienkami, 

• schválenie návrhu vzorovej zmluvy o príspevku na projekt podpory športu s pripomienkami, 

• vzatie na vedomie vzdanie sa funkcie člena odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Milana 

Hágovského, 

• schválenie p. Igora Kováča za člena odbornej komisie „Športová infraštruktúra“,  
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• vzatie na vedomie vzdanie sa funkcie člena odbornej komisie „Šport zdravotne postihnutých“ 

p. Vladimíra Bajana, 

• vzatie na vedomie vzdania sa funkcie člena odbornej komisie „Vrcholový šport“ p. Mateja Spišiaka, 

• schválenie p. Miloty Sidorovej za členku odbornej komisie „Športová infraštruktúra“,  

• vzatie na vedomie informáciu o organizácii Workshopu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, Slovenského olympijského a športového výboru a Fondu na podporu športu 

na tému športová infraštruktúra organizovaný dňa 20.09.2021 v Trnave, 

• vzatie na vedomie informácie od štátneho tajomníka pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky p. Ivana Husára a generálneho riaditeľa sekcie športu Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky p. Petra Dedíka, 

• prerokovanie a vzatie na vedomie aktuálny stav výzvy prevádzkovatelia športovo-infraštruktúrnych 

prevádzok, 

• prerokovanie a zaviazanie sa v spolupráci s kanceláriou FNPŠ pripraviť inovovaný návrh výzvy 

pre športovú infraštruktúru s dátumom vyhlásenia výzvy do termínu 15.10.2021. 

Zasadnutie správnej rady dňa 10.11.2021 v Bratislave (FnPŠ-SR-10/2021) 

• vzatie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania „per rollam“ v čase medzi riadnymi zasadnutiami, 

• schválenie návrhu rozpočtu Fondu na podporu športu na rok 2021, 

• vzatie na vedomie stav výzvy č. 2021/002 a schválenie 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, 

• vzatie 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,  

• schválenie navýšenia 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, 

• vzatie 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, 

• vzatie 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., 

• poverenie 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,  
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• poverenie kancelárie 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., 

• vzatie 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, 

• schválenie po diskusii návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu 

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

• vzatie na vedomie informáciu o zozname športovej infraštruktúry národného významu a súvisiacich 

dátach, 

• vzatie 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, 

• vzatie na vedomie informáciu generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ o stave hľadania stáleho sídla 

kancelárie FNPŠ, 

• vzatie 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. 

Zasadnutie správnej rady dňa 06.12.2021 v Bratislave (FnPŠ-SR-11/2021) 

• vzatie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania „per rollam“ v čase medzi riadnymi zasadnutiami, 

• vzatie na vedomie informácie o novom trvalom sídle Fondu na podporu športu a ďalších s tým 

súvisiacich procesoch, 

• vzatie na vedomie informáciu od predsedu správnej rady, 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. 2021/004, 

• schválenie inovovaných Zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných 

prostriedkov z Fondu na podporu športu k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 

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

s pripomienkami, 

• vzatie na vedomie informáciu o spôsobe prípravy návrhu a participácie orgánov FNPŠ na jej tvorbe 

vzhľadom na uznesenie správnej rady FNPŠ č. 2/2/2021 prijaté jednohlasne dňa 26.02.2021 a oznámené 

listom predsedu správnej rady štátnemu tajomníkovi pre šport MŠVVŠ SR dňa 13.04.2021 (FnPS-

K/2021/009-SO), 

• schválenie návrhu zásadných a obyčajných pripomienok na zmenu právnej úpravy zákona č. 310/2019 

Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v rámci medzirezortného pripomienkového konania zo strany Fondu na podporu športu predložených 

na zasadnutí a poveruje predsedu SR FNPŠ, podpredsedu SR FNPŠ a generálnu riaditeľku kancelárie 

FNPŠ na ďalšiu komunikáciu v rámci rozporového konania s MŠVVŠ SR, 
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• vzatie na vedomie informácie o navrhovanom materiály Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky k financovaniu dobudovania Košickej futbalovej arény a podporuje jeho 

dobudovanie, 

• vzatie na vedomie informáciu o možných alternatívach programu mimoriadnej podpory 

pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych prevádzok vzhľadom na aktuálne stanoviská 

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (PMÚ SR), Európskej komisie a Ministerstva dopravy 

a výstavby SR obzvlášť v zmysle už niektorými športovo-infraštruktúrnymi prevádzkami úspešne 

využívanej Schémy minimálnej pomoci DM-17/2020 na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu 

v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19, 

• vzatie na vedomie informáciu od predsedu SR FNPŠ, predsedu odbornej komisie „Profesionálny šport“, 

generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ a prezidenta SVF o stave žiadostí subjektov TJ Slávia Svidník, MFK 

Skalica, a.s., FC Nitra, a.s. a Slávia Ekonomická Univerzita Bratislava o.z v rámci výzvy na predkladanie 

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

predsedu odbornej komisie „Profesionálny šport“ na vyžiadanie ďalšej dokumentácie.  

V danom roku sa uskutočnili štyri hlasovania „per rollam“ správnej rady, ktorých predmetom bolo 

najmä schvaľovanie výročnej správy fondu za rok 2020, zámeru prenájmu kancelárskych priestorov 

a vytvorenie trvalého sídla fondu na adrese Príkopova 6, 831 03 Bratislava, návrhu nájomnej zmluvy 

medzi fondom a obchodnou spoločnosťou Národné tenisové centrum, a. s., predĺženie platnosti 

a účinnosti schémy štátnej pomoci na podporu profesionálnych športových klubov v súvislosti 

s vypuknutím ochorenia COVID – 19 – II. (SA.64148) a iných zmien v znení 6. novely dočasného rámca 

do 30.06.2022 a navýšenie celkového rozpočtu v schéme štátnej pomoci na podporu profesionálnych 

športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID – 19 – II. (SA.64148) v znení 6. novely 

dočasného rámca z pôvodnej sumy 10.000.000 EUR na celkovú sumu vo výške 20.000.000 EUR. Ďalej 

správna rada hlasovaním „per rollam“ schvaľovala žiadosti o pridelení príspevkov pre žiadateľov 

v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory č. 2021/003 (profesionálne 

športové kluby) v súlade s § 20a zákona o fonde. 

Prehľad hlasovaní „per rollam“ správnej rady v kalendárnom roku 2021: 

Por. Sp. zn. zápisu Začiatok hlasovania Ukončenie hlasovanie 

1. Zápis o hlasovaní „per rollam“ SR FNPŠ 
č. 1/2021 

27.10.2021 02.11.2021 

2. Zápis o hlasovaní „per rollam“ SR FNPŠ 
č. 2/2021 

26.11.2021 01.12.2021 

3. Zápis o hlasovaní „per rollam“ SR FNPŠ 
č. 3/2021 

30.11.2021 05.12.2021 

4. Zápis o hlasovaní „per rollam“ SR FNPŠ 
č. 4/2021 

13.12.2021 18.12.2021 

Hlasovanie „per rollam“ správnej rady č. 1/2021 zo dňa 27.10.2021: 

• schválenie výročnej správy Fondu na podporu športu za rok 2020 a účtovnej závierky Fondu na podporu 

športu za rok 2020 overenú audítorom. 
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Hlasovanie „per rollam“ správnej rady č. 2/2021 zo dňa 26.11.2021: 

• schválenie zámeru prenájmu kancelárskych priestorov a vytvorenie trvalého sídla FNPŠ na 6. posch. 

administratívnej budovy Národného tenisového centra, Príkopova 6, 831 03 Bratislava, 

• schválenie návrhu nájomnej zmluvy medzi FNPŠ a obchodnou spoločnosťou Národné tenisové centrum, 

a. s., 

• poverenie predsedu správnej rady FNPŠ v mene FNPŠ podpísaním nájomnej zmluvy medzi FNPŠ 

a obchodnou spoločnosťou Národné tenisové centrum, a.s. 

Hlasovanie „per rollam“ správnej rady č. 3/2021 zo dňa 30.11.2021: 

• schválenie predĺženia platnosti a účinnosti schémy štátnej pomoci na podporu profesionálnych 

športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID – 19 – II. (SA.64148) a iných zmien v znení 

6. novely dočasného rámca štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej 

nákazou COVID-19 do 30.06.2022, 

• schválenie navýšenia celkového rozpočtu v schéme štátnej pomoci na podporu profesionálnych 

športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID – 19 – II. (SA.64148) v znení 6. novely 

dočasného rámca štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou 

COVID-19 z pôvodnej sumy 10 000 000 EUR na celkovú sumu vo výške 20 000 000 EUR. 

Hlasovanie „per rollam“ správnej rady č. 4/2021 zo dňa 13.12.2021: 

• vzatie na vedomie záverečný výrok SIEA ako vykonávateľa výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

mimoriadnej podpory č. 2021/003 - profesionálne športové kluby a na základe dodatočne predložených 

podkladov Slovenskou volejbalovou federáciou k žiadosti č. 42 podľa § 15 v spojení s § 20a zákona 

č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov rozhodla o pridelení 

príspevkov pre žiadateľa Slávia Ekonomická Univerzita Bratislava o.z. v celkovej výške 59.922,42 EUR, 

• vzatie na vedomie záverečný výrok SIEA ako vykonávateľa výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

mimoriadnej podpory č. 2021/003 - profesionálne športové kluby a na základe dodatočne predložených 

podkladov Slovenskou volejbalovou federáciou k žiadosti č. 22 podľa § 15 v spojení s § 20a zákona 

č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov rozhodla o pridelení 

príspevkov pre žiadateľa Telovýchovná jednota Slávia Svidník v celkovej výške 60.840,00 EUR. 

2.1.1 PREDSEDA A PODPREDSEDA SPRÁVNEJ RADY 

Predseda správnej rady je štatutárnym orgánom fondu oprávneným konať v mene fondu. V čase 

neprítomnosti zastupuje predsedu správnej rady v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda 

správnej rady. Predseda správnej rady koná v mene fondu vo všetkých veciach s výnimkou tých, ktoré 

sú zákonom o fonde alebo Štatútom Fondu na podporu športu (ďalej len „štatút fondu“) vyhradené 

do pôsobnosti správnej rady alebo dozornej rady.  

Predseda správnej rady predovšetkým zvoláva a riadi zasadnutia správnej rady, vykonáva uznesenia 

správnej rady, predkladá správnej rade na schválenie zásady poskytovania finančných prostriedkov 

na podporu športu a zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných 

prostriedkov, predkladá na schválenie návrh vnútorných predpisov fondu okrem rokovacieho poriadku 

dozornej rady, predkladá na schválenie rozpočet na príslušné rozpočtové obdobie a zmeny rozpočtu 

fondu počas príslušného rozpočtového obdobia spolu so stanoviskom dozornej rady, predkladá 
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na schválenie výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom spolu 

so stanoviskom dozornej rady, na základe požiadavky dozornej rady predkladá členom dozornej rady 

vyžiadané dokumenty, predkladá vláde Slovenskej republiky návrh na odvolanie člena správnej rady, 

ak sa člen správnej rady nezúčastnil bez náležitého ospravedlnenia na troch po sebe nasledujúcich 

zasadnutiach správnej rady, rokuje v mene fondu so subjektami verejnej správy a súkromnej sféry 

a poveruje ostatných členov správnej rady alebo zamestnancov kancelárie fondu na tieto rokovania. 

Rozhoduje a koná o pracovnoprávnych vzťahoch vo vzťahu ku generálnemu riaditeľovi kancelárie 

a pracovníkom fondu a rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré mu do pôsobnosti zveril zákon o fonde, 

štatút fondu alebo iné vnútorné predpisy fondu. 

Predseda správnej rady a podpredseda správnej rady ku dňu 31.12.2021: 

Meno a priezvisko Funkcia 

Ladislav Križan predseda správnej rady 

Jaroslav Rybánsky podpredseda správnej rady 

2.2 DOZORNÁ RADA FONDU NA PODPORU ŠPORTU  

Dozorná rada je kontrolným orgánom fondu, ktorý dohliada na dodržiavanie povinností fondu 

podľa právnych predpisov a vnútorných predpisov fondu, vykonáva kontrolu riadneho a účelného 

hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu, použitia finančných prostriedkov 

a nakladania s majetkom fondu, vyjadruje stanovisko k návrhu rozpočtu, k účtovnej závierke 

a k výročnej správe fondu a tieto stanoviská predkladá správnej rade, vyjadruje stanovisko 

k nakladaniu s majetkom fondu pred rozhodnutím správnej rady, vyjadruje stanovisko k návrhom 

na odpísanie pohľadávok fondu alebo na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok fondu 

pred rozhodnutím správnej rady, oboznamuje správnu radu s výsledkami svojej činnosti a so svojimi 

zisteniami. Ďalej podáva správnej rade návrhy na odstránenie zistených nedostatkov a neposlednom 

rade schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať 

do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov súvisiacich s hospodárením 

a nakladaním s majetkom fondu. Predseda dozornej rady sa zúčastňuje na zasadnutiach správnej rady 

a je oprávnený sa zúčastniť na zasadnutiach odborných komisií bez práva hlasovať.  

Dozorná rada má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister. Funkčné obdobie člena dozornej 

rady je šesť rokov. Minister vymenúva a odvoláva predsedu dozornej rady a dvoch členov dozornej 

rady, jedného člena dozornej rady na návrh Slovenského paralympijského výboru a jedného člena 

dozornej rady na návrh Slovenského olympijského a športového výboru. 

Prehľad členov dozornej rady, ktorí skončili vo funkcii pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov 

podľa § 10 ods. 3 písm. b) až f) zákona o fonde v čase od 01.01.2021 - 31.12.2021: 

Meno a priezvisko Funkcia Funkčné obdobie 

Anna Orthová členka dozornej rady 16.12.2019 - 31.08.2021 
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Dňa 30.08.2021 bol ministrom na uvoľnené miesto člena dozornej rady vymenovaný podľa § 9 ods. 2 

písm. b) zákona o fonde p. Peter Dedík, a to s účinnosťou od 01.09.2021.  

Zloženie dozornej rady ku dňu 31.12.2021: 

1. Jaromír Šmátrala, predseda dozornej rady 

2. Iveta Lednická, členka dozornej rady 

3. Alena Kánová, členka dozornej rady 

4. Peter Dedík, člen dozornej rady 

5. Richard Horský, člen dozornej rady 

Predseda dozornej rady ku dňu 31.12.2021: 

Meno a priezvisko Funkcia 

Jaromír Šmátrala predseda dozornej rady 

Zasadnutie dozornej rady zvoláva a vedie predseda dozornej rady. Dozorná rada zasadá podľa potreby, 

najmenej však dvakrát za rok. V kalendárnom roku 2021 sa uskutočnilo celkovo päť zasadnutí dozornej 

rady, na ktorých sa členovia dozornej rady v rámci kontrolnej činnosti venovali predovšetkým účtovnej 

závierke a výročnej správe fondu v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zákona o fonde, návrhu rozpočtu na rok 

2022, stanovisku k dodatočnej konvalidácii návrhu na odpísanie pohľadávky fondu vo výške 200.000 

EUR schválenom uznesením správnej rady č. 4/7/2021 v zmysle § 4 ods. 3 písm. l) v spojení s § 25 ods. 3 

zákona o fonde a kontrole prvej výzvy v rámci programu – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

športovej infraštruktúry a návrhu rozpočtu fondu na rok 2022. Predseda správnej rady spolu 

s generálnou riaditeľkou kancelárie fondu a ekonómom kancelárie fondu priebežne informovali členov 

dozornej rady o hospodárení fondu, o personálnom zložení kancelárie fondu a prenájme nových 

kancelárskych priestorov fondu ako aj o zmene faktického sídla fondu na adrese Junácka 4 v Bratislave. 

Predseda dozornej rady pravidelne informoval členov dozornej rady na zasadnutiach o prijatých 

uzneseniach správnej rady ako aj o pripravovanom návrhu novely zákona o fonde. 

Prehľad zasadnutí dozornej rady v roku 2021: 

Por. 
č. 

Sp. zn. zápisnice Dátum zasadnutia Odkaz na zápisnicu 

1. Zápisnica č. 13 zo zasadnutia DR FNPŠ 29.01.2021 Zápisnica 

2. Zápisnica č. 14 zo zasadnutia DR FNPŠ 31.03.2021 Zápisnica 

3. Zápisnica č. 15 zo zasadnutia DR FNPŠ 29.06.2021 Zápisnica 

4. Zápisnica č. 16 zo zasadnutia DR FNPŠ 26.10.2021 Zápisnica 

5. Zápisnica č. 17 zo zasadnutia DR FNPŠ 23.11.2021 Zápisnica 

Zasadnutie dozornej rady dňa 29.01.2021 (videokonferencia) 

• vzatie informácie predsedu DR FNPŠ a dvoch členov DR FNPŠ na vedomie. 

https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2021-02/Zápisnica%20DR%20FNPŠ%20č.%2013%20zo%20dňa%2029.01.2021.pdf
https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2021-04/Zápisnica%20DR%20FNPŠ%20č.%2014%20zo%20dňa%2031.03.2021.pdf
https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2022-06/Zapisnica_c_15_DR_FNPS_zo_dna_29_06_2021_PDF.pdf
https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2021-11/Zápisnica%20č.%2016%20DR%20FNPŠ%20zo%20dňa%2026.10.2021%20pdf.pdf
https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2021-12/Zápisnica%20č.%2017%20DR%20FNPŠ%20zo%20dňa%2023.11.2021.pdf
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Zasadnutie dozornej rady dňa 31.03.2021 (videokonferencia) 

• vzatie informácie predsedu DR FNPŠ a členky DR FNPŠ na vedomie, 

• neodporúčanie SR FNPŠ na základe predložených argumentov a podkladov schváliť navrhnutým 

spôsobom, ktorý navrhol predseda SR FNPŠ, odmenu členke SR FNPŠ Márii Berdisovej, 

• poverenie jej predsedu, aby na 20. zasadnutí SR FNPŠ dňa 01.04.2021 ústne prezentoval SR FNPŠ 

stanovisko DR FNPŠ ohľadne vyplatenia mimoriadnej odmeny členky SR FNPŠ Márii Berdisovej. 

Zasadnutie dozornej rady dňa 29.06.2021 v Bratislave 

• vzatie informácie predsedu DR FNPŠ na vedomie, 

• poverenie predsedu, aby na zasadnutie DR FNPŠ, na ktorom DR FNPŠ bude v  zmysle § 8 ods. 2 písm. c) 

zák. č. 310/2019 Z. z. vyjadrovať stanoviská k návrhu rozpočtu, k účtovnej závierke a k výročnej správe 

fondu prizval aj Predsedu SR FNPŠ a účtovníka FNPŠ.  

• poverenie predsedu, aby na najbližšom zasadnutí SR FNPŠ, na ktorom sa zúčastní, poukázal na tento 

nedostatok a požiadal Predsedu ako aj členov SR FNPŠ, aby sa zápisnice zverejňovali v zmysle § 7 ods. 6 

zák. 301/2019 Z. z. 

Zasadnutie dozornej rady dňa 26.10.2021 v Bratislave 

• vzatie informácie predsedu DR FNPŠ na vedomie, 

• podľa § 8 ods. 2 písm. e) zákona o fonde sa uzniesla, že dodatočne konvaliduje návrh na odpísanie 

pohľadávky fondu vo výške 200.000,- eur, schválený SR FNPŠ uznesením č. 4/7/2021 „návrh 

na odpísanie pohľadávky v sume 200.000,- eur“ v zmysle § 4 ods. 3 písm. l) v spojení s § 25 ods. 3 zákona 

č. 310/2019 Z. z., 

• uznesenie, že návrh účtovnej závierky Fondu na podporu športu za rok 2020 a výročnej správy Fondu 

na podporu športu za rok 2020 a podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona o fonde odporúča SR FNPŠ schváliť 

predložené materiály,  

• uznesenie, že v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zákona o fonde návrh rozpočtu Fondu na podporu športu 

na rok 2021 odporúča SR FNPŠ schváliť, 

• uznesenie, že poveruje svojho predsedu, aby písomne požiadal kanceláriu FNPŠ o predloženie návrhu 

rozpočtu FNPŠ na rok 2022 na vyjadrenie stanoviska v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2 písm. c) zákona 

o fonde tak, aby bol návrh rozpočtu FNPŠ na rok 2022 predložený a zaslaný DR FNPŠ najneskôr do konca 

januára 2022.  

Zasadnutie dozornej rady dňa 23.11.2021 v Bratislave 

• vzatie informácie predsedu DR FNPŠ na vedomie, 

• vzatie informácie predsedu DR FNPŠ a člena DR FNPŠ pána Dedíka na vedomie (k pripravovanej novele 

zákona o fonde).  

 

3. ODBORNÉ KOMISIE 

Na posudzovanie žiadostí predložených v rámci výziev fond zriaďuje odborné komisie podľa zamerania 

účelu podpory a rozvoja športu v zmysle § 12 zákona o fonde. Odborné komisie posudzujú žiadosti 

a odporúčajú správnej rade podporu projektov predložených v rámci žiadostí vrátane výšky príspevku 
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na konkrétny projekt podpory športu. Predkladajú správnej rade priority podpory športu v oblasti 

svojho pôsobenia na príslušný kalendárny rok a rovnako spolupracujú pri príprave výziev. Podľa § 13 

zákona o fonde majú odborné komisie najmenej troch členov, pričom predsedom odbornej komisie je 

vždy jeden z členov správnej rady. Za člena odbornej komisie môže byť vymenovaná fyzická osoba, 

ktorá má najmenej trojročnú odbornú prax v oblasti športu, má spôsobilosť na právne úkony v plnom 

rozsahu a je bezúhonná. Funkčné obdobie člena odbornej komisie je päť rokov. Funkcia člena odbornej 

komisie je nezlučiteľná s funkciou predsedu správnej rady a člena dozornej rady. Členovia odbornej 

komisie vykonávajú pre fond činnosť v pracovnoprávnom vzťahu podľa zákona č. 552/2003 Z. z. 

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o zasadnutiach 

jednotlivých zriadených odborných komisií ďalej upravuje rokovací poriadok odborných komisií 

zverejnený na webovom sídle fondu. 

Prehľad odborných komisií, ktoré ukončili svoju činnosť v čase od 01.01.2021 - 31.12.2021: 

Odborná komisia Predseda komisie Členovia komisie 

Financovanie športu Daniel Líška 
 

Patrik Hrbek, Radoslav Peciar, 
Roman Krajniak, Vladimír 
Gubrický 

Odborná komisia „Financovanie športu“ zriadená uznesením správnej rady č. 5/1/2020 prijatým 

na zasadnutí správnej rady dňa 15.01.2020 bola na základe návrhu predsedu správnej rady 

na zasadnutí správnej rady dňa 12.03.2021 zrušená. 

Prehľad odborných komisií ku dňu 31.12.2021: 

Por. Odborná komisia Predseda komisie Členovia komisie 

1. Športová 
infraštruktúra 

Gábor Asványi 
(od 26.02.2021) 

Jaroslav Holeša, Štefan Bieľak, 
Tatiana Drobná, Boris Čavajda, 
Diana Kosová, Miroslav Chmelár, 
Michal Kraus, Marcel Krajčo, Lukáš 
Lukáč, Alexander Gejmovský, 
Milota Sidorová, Igor Kováč 

2. Šport mládeže a šport 
pre všetkých 

Jozef Turčány 
(od 12.12.2019 - do 30.04.2021) 

Angelika Révész, Adrián Gazdík, 
Vladimír Lajčák, Július Dubovský, 
Monika Šišková, Ivana Motolíková, 
Božena Gerhátová 

3. Vrcholový šport Ivan Greguška 
(od 02.07.2020) 

Roman Buček, Róbert Vittek, Juraj 
Minčík 

4. Športová 
reprezentácia SR 

Jozef Krnáč 
(od 12.12.2019) 

Ivor Lehoťan, Zuzana Žirková, Jozef 
Liba, Danka Barteková 

5. Šport zdravotne 
postihnutých 

Miroslav Dráb 
(od 02.07.2020) 

Samuel Roško 
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6. Profesionálny šport Ľudovít Jurinyi 
(od 12.03.2021) 

Aneta Büdi, Vladimír Baluška, 
Roman Benčík, Daniel 
Jendrichovský, Michal Mertinyák, 
Marek Rojko 

Od 01.01.2021 do 31.12.2021 kancelária fondu administrovala šesť odborných komisií fondu, pričom 

vzhľadom na oblasť podpory a vyhlásené výzvy v danom roku najväčšiu aktivitu vyvíjali dve odborné 

komisie, a to odborná komisia „Športová infraštruktúra“ a odborná komisia „Profesionálny šport“.  

3.1 ODBORNÁ KOMISIA „ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA“  

Odbornú komisiu „Športová infraštruktúra“ z dôvodu vzdania sa funkcie člena správnej rady 

a zároveň predsedu odbornej komisie „Infraštruktúra“ p. Martina Kohúta v roku 2020 na základe 

poverenia dočasne zastrešoval člen správnej rady a člen odbornej komisie „Infraštruktúra“ p. Gábor 

Asványi až do vymenovania za predsedu odbornej komisie dňa 12.03.2021 uznesením správnej rady 

č. 8/2/2021. Správna rada na 20. zasadnutí dňa 01.04.2021 rozhodla o zmene názvu vecne príslušnej 

odbornej komisie z „Infraštruktúry“ na „Športovú infraštruktúru“. Pôvodná šestica členov bola v roku 

2021 rozhodnutím správnej rady doplnená a členmi odbornej komisie „Športová infraštruktúra sa stali 

pp. Alexander Gejmovský, Milan Hagovský, Miroslav Chmelár, Marcel Krajčo, Michal Kraus a Lukáš 

Lukáč.  

Odborná komisia „Športová infraštruktúra“ v spolupráci s kanceláriou fondu na svojom zasadnutí 

v úvode roka pripravovala návrh Zásad, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných 

prostriedkov z Fondu na odporu športu k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 

v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry č. 2020/001 (ďalej 

len „zásady a kritériá hodnotenia“), ktoré upravovali systém a kritéria hodnotenia jednotlivých 

žiadostí predložených v rámci výzvy. Následne sa odborná komisia „Športová infraštruktúra“ v počte 

11 členov na svojich zasadnutiach venovala odbornému hodnoteniu postúpených žiadostí 

po formálnej kontrole vykonanej kanceláriou fondu v celkovom počte 174 žiadostí. V zmysle § 14 

ods. 3 zákona o fonde členovia odborných komisií vykonávali odborné hodnotenie jednotlivých 

žiadostí na základe dohôd o vykonaní práce v súlade s § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 

Výdavky na odmeny členov odbornej komisie za vykonanie odborného hodnotenia v roku 2021 

predstavovali sumu vo výške 38.624,80 EUR.  

Na zasadnutí dňa 26.08.2021 v Trenčíne vzala správna rada na vedomie vzdanie sa funkcie člena 

odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ p. Milana Hágovského. Na návrh predsedu odbornej 

komisie schválila správna rada doplnenie odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ o ďalších nových 

členov odbornej komisie a členmi sa stali p. Igor Kováč a p. Milota Sidorová. Ku dňu 31.12.2021 

odbornú komisiu „Športová infraštruktúra“ tak tvorilo celkovo 12 členov. 

V druhej polovici roka 2021 sa odborná komisia „Športová infraštruktúra“ v spolupráci s kanceláriou 

fondu zaoberala predovšetkým prípravou nového návrhu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

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

a inovovaného návrhu zásad a kritérií hodnotenia žiadostí na rok 2021.  
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3.2 ODBORNÁ KOMISIA „PROFESIONÁLNY ŠPORT“  

Odborná komisia „Profesionálny šport“ bola zriadená dňa 26.02.2021 uznesením správnej rady 

č. 8/2/2021 na 18. zasadnutí správnej rady. Predsedom odbornej komisie „Profesionálny šport“ sa 

v zmysle § 13 ods. 1 zákona o fonde stal člen správnej rady p. Ľudovít Jurinyi. Dôvodom jej zriadenia 

a urýchleného sfunkčnenia bolo najmä neprihlásenie veľkého počtu, približne 100 klubov 

z profesionálneho športu najmä ľadového hokeja, do osobitnej výzvy na zmiernenie dopadov COVID-

19 vyhlásenej fondom dňa 26.01.2021. Cieľom zriadenia tejto odbornej komisie mala byť užšia 

participácia fondu so zástupcami profesionálneho športu, pre ktorých je šport povolaním a má zásadný 

ekonomický rozmer. Zároveň sa tak zabezpečí zapojenie lídrov z jednotlivých oblastí športu ako Únia 

ligových klubov (ďalej len „ÚLK“) (futbal), Asociácia profesionálnych hokejových klubov (ďalej len 

„APHK“) (hokej) alebo zástupcov profesionálneho volejbalu a basketbalu ako veľmi dôležitých súčastí 

kolektívnych športov, ktorí v súťažnom ročníku 2020/2021 na základe výnimky z opatrení vydaných 

Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pokračovali v súťažiach a nemali doteraz svojich 

zástupcov v odborných komisiách fondu. Uvedené sa rovnako dotýkalo aj štatutárnych zástupcov 

rezortných športových stredísk DUKLA a Národného športového centra (ďalej len „NŠC“). 

Na nasledujúcom zasadnutí správna rada dňa 12.03.2021 vymenovala aj jednotlivých členov odbornej 

komisie, a to Anetu Büdi (zástupca APHK), Vladimíra Balušku (zástupca NŠC), Romana Benčíka 

(zástupca DUKLA), Daniela Jendrichovského (zástupca Slovenská basketbalová asociácia), Michala 

Mertinyáka (zástupca ÚLK) a Mareka Rojka (zástupca Slovenskej volejbalovej federácie). Odborná 

komisia „Profesionálny šport“ mala celkovo sedem členov. V roku 2021 sa uskutočnili štyri zasadnutia 

odbornej komisie, a to prevažne prostredníctvom video-konferenčného hovoru. Na zasadnutiach sa 

odborná komisia zaoberala predovšetkým riešením nepriaznivej situácie spôsobenej ochorením 

COVID-19 a zmiernením jej dopadov na profesionálny šport v 1. polroku kalendárneho roka 2021. 

Výsledkom bolo vypracovanie nového návrhu výzvy na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 

pre profesionálne športové kluby, nastavenie podmienok a výšky alokovanej sumy v zmysle 

odsúhlasenej Schémy štátnej pomoci na podporu profesionálnych športových klubov v súvislosti 

s vypuknutím ochorenia COVID-19 – II. SA.64148 (2021/N) a Schémy minimálnej pomoci na podporu 

športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – II. DM - 23/2021.  

3.3 OSTATNÉ ODBORNÉ KOMISIE  

Ostatné odborné komisie nevykonávali žiadnu aktívnu činnosť v zmysle § 12 a nasl. zákona o fonde 

v období od 01.01.2021 – do 31.12.2021.  

4. KANCELÁRIA FONDU NA PODPORU ŠPORTU  

Fond ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá bola zriadená v októbri 2019, vzhľadom na stále 

pretrvávajúcu pandémiu spôsobenú ochorením COVID-19 aj v roku 2021 naďalej pokračovala 

v napĺňaní stanovených cieľov a účelu, a tiež v procese kreovania svojej infraštruktúry. Proces 

kreovania administratívnej infraštruktúry fondu sa dotýkal nielen oblasti rozširovania 

administratívneho aparátu kancelárie fondu, ale aj rozvoja jej priestorovej infraštruktúry. 
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V oblasti personálneho zabezpečenia fond vytvoril päť nových pracovných pozícií na trvalý pracovný 

pomer a uzatvoril so siedmimi pracovníkmi dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Pri výbere zamestnancov sa postupovalo podľa požiadaviek na jednotlivé činnosti za účelom 

dosiahnutia cieľu, na ktorý bol fond zriadený a dodržania zákonných povinností, pričom sa prihliadalo 

na doterajšie skúsenosti a odbornosť jednotlivých uchádzačov. Prijímací proces nových pracovníkov 

fondu sa uskutočňoval v priebehu celého roka s cieľom posilnenia a zlepšenia samotného fungovania 

fondu do vnútra a navonok. Prioritou bolo pokryť základné oblasti činností fondu v zmysle § 2 zákona 

o fonde zabezpečujúce jej riadne fungovanie. V súlade s organizačnou štruktúrou kancelárie fondu 

predloženou na zasadnutí správnej rady dňa 23.04.2021 boli vytvorené a personálne zastrešené 

nasledovné oddelenia – ekonomické oddelenie, projektové oddelenie, právne oddelenie 

a sekretariát kancelárie fondu, a to pozíciou manažéra kancelárie fondu zabezpečujúceho 

každodenný chod kancelárie. 

Vzhľadom na nadväzujúce postupné rozširovania personálnych kapacít kancelárie fondu, kancelársky 

priestor prenajatý za účelom dočasného prechodného sídla fondu na adrese Správy telovýchovných 

a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Junácka 4 831 04 Bratislava, 

už kapacitne nepostačovali. Začiatkom apríla 2021 kancelária fondu intenzívne začala s prieskumom 

trhu a hľadaním adekvátnych kancelárskych priestorov, ktoré po analýze spĺňali kvalitatívne 

a kvantitatívne podmienky nového stáleho sídla. Vznik stáleho sídla fondu so sebou priniesol potrebu 

zabezpečiť kancelárske priestory interiérovým a materiálnym vybavením, a to najmä kancelárskym 

nábytkom, informačnou technológiou a prezentačnou technikou. Zamestnancom fondu bolo 

potrebné okrem priestorového vybavenia zabezpečiť vhodné pracovné podmienky po technickej 

aj administratívnej stránke. 

V rámci prezentácie svojej činnosti a komunikácii s verejnosťou fond využíval v roku 2021 

predovšetkým informačno-technologické komunikačné nástroje, a to predovšetkým webové sídlo 

fondu www.fondnapodporusportu.sk a facebookovú stránku fondu. Webové sídlo fondu s vlastnou 

vizuálnou identitou obsahuje prehľad všetkých oblastí činností, ktorými sa fond v zmysle zákona 

o fonde zaoberá. Obsahuje základné informácie o činnosti fondu, zložení a činnosti jednotlivých 

orgánov fondu, odborných komisií fondu, vyhlásených výzvach na prekladanie žiadostí o poskytnutie 

príspevku na projekt podpory športu alebo mimoriadnej podpory. Webová stránka fondu obsahuje aj 

ďalšie informácie ako odporúčania pre žiadateľov o príspevok na projekt podpory športu, interné 

predpisy fondu a iné dôležité informácie pre verejnosť a samotné športové hnutie. V polovici roka 

2021 fond začal pracovať na úprave vizuálu a usporiadaní webového sídla fondu s cieľom 

sprehľadnenia informácií pre verejnosť a zlepšenia užívateľského rozhrania. Práce na úpravách 

webového sídla boli sfinalizované koncom kalendárneho roka. Fond na komunikáciu využíva aj 

sociálnu sieť Facebook, prostredníctvom ktorej je verejnosť pravidelne informovaná o aktuálnej 

činnosti fondu, o výzvach na predkladanie žiadostí o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu 

vyhlásených fondom a rôznych oznamoch o pripravovaných zmenách a výzvach.  

O dôležitých udalostiach a dosiahnutých výsledkoch v rámci výziev vyhlásených fondom informuje 

fond aj tradičnou formou, a to prostredníctvom tlačových správ a tlačových konferencií, ktoré sú 

zverejňované na webovom sídle fondu, facebookovej stránke fondu ako aj doručované zástupcom 

médií. V roku 2021 sa uskutočnila jedna tlačová konferencia, a to dňa 20.01.2021 k téme mimoriadnej 

https://www.fondnapodporusportu.sk/
https://www.facebook.com/fondnapodporusportu/
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finančnej pomoci pre športový sektor v čase pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 a výzve 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a 

modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 vyhlásenej dňa 31.12.2020. Kancelária fondu 

v danom období vydala 15 tlačových správ zameraných na podpornú činnosť fondu. 

4.1 ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA KANCELÁRIE FONDU NA PODPORU ŠPORTU  

V roku 2021 evidovala kancelária fondu vo svojich štruktúrach celkovo 16 pracovníkov, pričom 

na základe trvalého pracovného pomeru vykonávalo činnosť sedem zamestnancov. Od 01.01.2021 

postupne podľa požiadaviek na zabezpečenie jednotlivých administratívnych činností kancelárie 

fondu a v súlade s predloženou inovovanou organizačnou štruktúrou kancelárie fondu predloženou 

správnej rade na zasadnutí správnej rady dňa 23.04.2021 boli do pracovného pomeru prijímaní šiesti 

noví zamestnanci na pracovné pozície ekonóm/účtovník, generálna riaditeľka kancelárie fondu, 

projektový manažér, právnik, manažérka kancelárie fondu a projektovo-finančná manažérka. Dňa 

08.09.2021 fond ukončil dohodou pracovný pomer s projektovým manažérom. Ku dňu 31.12.2021 

kancelária fondu evidovala celkovo šesť zamestnancov na trvalý pracovný pomer, z toho štyri ženy 

a dvoch mužov. 

Celkovo vykonávalo činnosť pre fond na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru 

v roku 2021 12 osôb, a to na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce, 

pričom išlo prevažne o externých pracovníkov. V priebehu kalendárneho roka boli s tromi pracovníkmi 

ukončené dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a následne uzatvorené 

pracovné zmluvy na trvalý pracovný pomer, a to na pozície generálna riaditeľka kancelárie, projektový 

manažér a právnik.  

Prehľad organizačnej štruktúry kancelárie fondu k 31.12.2021: 
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4.1.1 GENERÁLNA RIADITEĽKA KANCELÁRIE  FONDU NA PODPORU ŠPORTU  

Podľa čl. VIII ods. 3 štatútu fondu na čele kancelárie stojí generálna riaditeľka kancelárie fondu, ktorá 

predovšetkým zabezpečuje riadny chod kancelárie fondu vrátane administratívneho, technického, 

priestorového a personálneho zabezpečenia fondu. Generálna riaditeľka kancelárie má právo 

zúčastňovať sa na zasadnutiach správnej rady bez práva hlasovať. V rámci výkonu svojej funkcie 

generálna riaditeľka kancelárie 

a) vykonáva všetky právne úkony tykajúce sa individuálnych pracovnoprávnych vzťahov a 

kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, medzi ktoré patrí najmä príprava pracovných zmlúv, 

určovanie pracovných náplní zamestnancov a rozdelenie pracovných úloh, kontrola výkonu 

práce zamestnancov fondu, navrhovanie ukončenia pracovnoprávnych vzťahov 

so zamestnancami fondu, 

b) vykonáva právne úkony spojené s bežnou prevádzkou kancelárie fondu, najmä príprava 

a pripomienkovanie zmlúv s dodávateľmi tovarov a služieb, 

c) určuje počet pracovníkov kancelárie v súlade s rozpočtom fondu na príslušné obdobie 

schváleným správnou radou, určuje rozdelenie činností a úloh kancelárie jednotlivým 

zamestnancom fondu, 

d) vykonáva ďalšie úkony vyplývajúce z činnosti fondu, ak tieto nie sú zákonom alebo štatútom 

vyhradené do pôsobnosti správnej rady fondu alebo jej predsedovi.  

Po ukončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe s generálnym riaditeľom kancelárie fondu 

p. Ing. Tiborom Brezovským v decembri 2020 bola na základe splnenia kvalitatívnych predpokladov 

dňa 01.03.2021 do pozície generálnej riaditeľky kancelárie obsadená JUDr. Renata Munková.  

Generálna riaditeľka kancelárie od svojho nástupu do funkcie zabezpečovala a zodpovedala za všetky 

potrebné náležitosti nevyhnutné k riadnej činnosti a chodu kancelárie fondu. V rámci výkonu funkcie 

zabezpečovala predovšetkým rozšírenie administratívneho aparátu fondu, zavedenie nového 

elektronického registračného systému na predkladanie žiadostí v rámci výziev vyhlásených fondom, 

nastavenie interných procesov riadenia v rámci kancelárie fondu a zabezpečenie vytvorenia stáleho 

sídla fondu. Okrem uvedeného zabezpečovala prípravu materiálov a podieľala sa na vyhotovení 

programu jednotlivých zasadnutí správnej rady vzhľadom na aktuálnu agendu. 

4.1.2 ODDELENIA KANCELÁRIE FONDU NA PODPORU ŠPORTU   

V súlade s organizačnou štruktúrou kancelárie fondu predloženou generálnou riaditeľkou kancelárie 

a po jej odsúhlasení správnou radou boli vytvorené a personálne zastrešené nasledovné oddelenia 

v rámci kancelárie fondu: 

a) sekretariát kancelárie fondu obsadený pozíciou manažérky kancelárie fondu, ktorej hlavnou 
náplňou práce je najmä zabezpečenie každodenného chodu kancelárie fondu, evidovanie 
pracovných úloh a termínov, vybavovanie telefonickej, mailovej a poštovej komunikácie, 
príprava a spracovanie oficiálnych listov, evidovanie a archivácia dokumentov, vrátane 
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žiadostí o príspevok na projekt podpory športu zo strany žiadateľov v rámci výziev 
vyhlásených fondom; 

b) projektové oddelenie zastrešujúce agendu spojenú s prípravou a administráciou výziev 
vyhlásených fondom v zmysle zákona o fonde, ktoré bolo obsadené: 

1) koordinátorkou procesov zabezpečujúcou koordináciu činnosti orgánov fondu, 
odborných komisií a tajomníkov, prípravu a rozposielanie podkladov na zasadnutie, 

2) projektovým manažérom pre športovú infraštruktúru zabezpečujúci kreovanie 
národnej databázy športovej infraštruktúry, 

3) projektovo-finančnou manažérkou zaoberajúcou sa predovšetkým finančnou 
kontrolou účtovných dokladov a vyúčtovaní predložených úspešnými žiadateľmi 
v rámci jednotlivých výziev vyhlásených fondom, 

4) tajomníkmi pre odbornú komisiu „Športová infraštruktúra“ a odbornú komisiu 
„Profesionálny šport“ zabezpečujúcimi administratívu spojenú s činnosťou 
jednotlivých odborných komisií zriadených fondom. 

c) právne oddelenie zastrešujúce právnu a legislatívnu agendu fondu, a to predovšetkým 
príprava interných predpisov fondu, príprava pracovných zmlúv a dohôd, príprava 
a pripomienkovanie zmlúv o príspevku na projekt podpory športu alebo iných zmlúv 
a neposlednom rade vypracovanie právnych stanovísk a analýz.  

Právne oddelenie bolo obsadené jedným interným právnikom na trvalý pracovný pomer, 

pričom ďalšiu právnu agendu zabezpečovali aj externé advokátske kancelárie na základe 

dodatku č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní právnych služieb zo dňa 10.09.2020 

zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv1. 

d) ekonomické oddelenie zabezpečujúce ekonomické agendu fondu bolo obsadené  

1) ekonómom/účtovníkom, ktorý vedie účtovníctvo a organizáciu ekonomických 

činností fondu, sleduje aktuálne zmeny v právnych predpisoch týkajúcich sa 

účtovníctva a kontroly účtovných operácií podľa štandardov a platnej legislatívy 

pre účtovníctvo a  

2) mzdová účtovníčka zabezpečujúca spracovanie miezd a výplatných listín 

zamestnancov a pracovníkov fondu, prihlasovanie a odhlasovanie do poisťovní. 

4.2 SÍDLO FONDU NA PODPORU ŠPORTU 

Začiatkom apríla 2021 kancelária fondu intenzívne začala s prieskumom trhu a hľadaním adekvátnych 

kancelárskych priestorov, ktoré by spĺňali kvalitatívne a kvantitatívne podmienky nového stáleho sídla 

fondu. Dôvodom bola potreba rozširovania personálnych kapacít kancelárie fondu a kancelársky 

priestor prenajatý za účelom prechodného sídla fondu na adrese Správy telovýchovných a 

rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Junácka 4 831 04 Bratislava, 

v rozmere 28,70 m2 a neskôr aj ďalšie kancelárske priestory v rozmere 50,94 m2, ktoré však boli 

prenajaté na krátke obdobie jeden kalendárny mesiac už kapacitne pre potreby fondu nepostačovali.  

 

1 https://www.crz.gov.sk/zmluva/5923249/ 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5923249/
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Dňa 09.07.2021 správna rada poverila generálnu riaditeľku kancelárie fondu, aby na zasadnutie 

správnej rady do 30.09.2021 predložila kompletné podklady k prenájmu vyhovujúcich kancelárskych 

priestorov vrátane cenových ponúk. Generálna riaditeľka kancelárie na základe poverenia začala 

s procesom prieskumu trhu na zabezpečenie stáleho sídla fondu. Po vyhodnotení všetkých 

dostupných ponúk spĺňajúcich uvedené kritéria boli kanceláriou fondu na 26. zasadnutí správnej rady 

dňa 10.11.2021 predložené návrhy na stále sídlo fondu v Bratislave. Predložené boli ponuky 

na kancelárske priestory v Dome športu na adrese Junácka ul., v Národnom tenisovom centre 

na Príkopovej ul. alebo kancelárske priestory na Prievozskej ulici, Plynárenskej ulici, resp. na Jarošovej 

ulici. Po prerokovaní predložených ponúk bola správnou radou hlasovaním „per rollam“ č. 2/2021 

zo dňa 26.11.2021 schválená ponuka prenájmu kancelárskych priestorov v Národnom tenisovom 

centre na adrese Príkopova 6, 831 03 Bratislava. Dňa 30.11.2021 bola uzatvorená nájomná zmluva 

na prenájom kancelárskych priestorov medzi fondom a obchodnou spoločnosťou Národné tenisové 

centrum, a.s. na obdobie päť rokov a zverejnená v Centrálnom registri zmlúv2. Od 01.12.2021 fond 

sídli v administratívnej budove Národného tenisového centra na ul. Príkopova 6, 831 03 Bratislava 

na 6. nadzemnom podlaží. Celková výmera kancelárskych priestorov je 256,13 m2. Zmena sídla fondu 

bola zapísaná v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedenom 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 

Vznik stáleho sídla fondu so sebou priniesol potrebu zabezpečiť kancelárske priestory interiérovým 

a materiálnym vybavením, a to najmä kancelárskym nábytkom, informačnou technológiou 

a prezentačnou technikou. Zamestnancom fondu bolo potrebné okrem priestorového vybavenia 

zabezpečiť vhodné pracovné podmienky tak po technickej ako aj po administratívnej stránke.  

4.3 ČINNOSŤ KANCELÁRIE FONDU NA  PODPORU ŠPORTU  

Činnosť kancelárie fondu je upravená zákonom o fonde a štatútom fondu. Podľa § 11 zákona o fonde 

kancelária fondu prostredníctvom jednotlivých oddelení vykonáva úlohy spojené s organizačným, 

personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti fondu, pričom ďalej preskúmava 

úplnosť predkladaných žiadostí a predkladá žiadosti odborným komisiám na posúdenie a zabezpečuje 

evidenciu údajov v Informačnom systéme športu. 

Kancelária fondu najmä pripravuje podkladové materiály pre rokovania a rozhodnutia správnej rady 

alebo dozornej rady, zabezpečuje administratívne a technické podmienky pre činnosť odborných 

komisií, podieľa sa na administratívnom zabezpečení podpornej činnosti fondu, najmä pri skúmaní 

úplnosti predkladaných žiadostí o finančné prostriedky z fondu, predkladá príslušnej odbornej komisii 

na posudzovanie úplné žiadosti o poskytnutie príspevku, zabezpečuje evidenciu údajov v Informačnom 

systéme športu, vykonáva administratívu spojenú s prijímaním finančných prostriedkov a ich 

poukazovaním a zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktoré jej vyplývajú z rozhodnutí správnej rady 

fondu, dozornej rady fondu alebo z vnútorných predpisov fondu.  

V roku 2021 fond aktualizoval iba jeden interný predpis fondu. Kancelária fondu v súvislosti s prijatou 

novelou zákona o fonde (č. 323/2020 Z. z.) pripravila návrh na zmenu a doplnenie štatútu fondu, ktorú 

 

2 https://www.crz.gov.sk/zmluva/6063872/ 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6063872/
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predložila na schválenie na 17. zasadnutie správnej rady dňa 29.01.2021. Správna rada po prerokovaní 

schválila uznesením správnej rady č. 3/1/2021 zmenu a doplnenie štatútu fondu. 

Prehľad predpisov fondu schválených správnou radou v roku 2021:  

Por. 
č. 

Názov smernice / predpisu Dátum prijatia 

1. Štatút Fondu na podporu športu v znení aktualizácie zo dňa 
29.01.2021 

29.01.2021 

2.  Usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie v rámci 
výzvy č. 2021/001  

06.05.2021 

3. Usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutého finančného 
príspevku v rámci výzvy č. 2021/002 (amatérske športové 
kluby a organizácie) 

22.09.2021 

4.3.1 ELEKTRONICKÝ REGISTRAČNÝ SYSTÉM  

Fond na zabezpečenie efektívneho a hospodárneho spôsobu predkladania žiadostí na projekt podpory 

športu v rámci výziev vyhlásených fondom v zmysle zákona o fonde a ich administrácie uskutočnil 

v roku 2021 výber na dodávateľa elektronického registračného systému.  

Dňa 15.02.2021 sa prostredníctvom video-konferenčného hovoru uskutočnila prezentácia 

troch elektronických registračných systémov, a to systému EGRANT od organizácie WellGiving, online 

dotačný systém Paysy od spoločnosti Paysy, s.r.o. a prezentáciu implementácie registračného systému 

v rámci projektov pre Slovenský olympijský a športový výbor odprezentovaný zástupcami spoločnosti 

Afinode. Z odprezentovaných návrhov elektronických registračných systémov kritériá požadované 

fondom (funkcionality, promptná implementácia, funkčnosť, dlhoročné skúsenosti s dotačnými 

procesmi a cena) spĺňal elektronický registračný systém EGRANT od organizácie WellGiving, ktorý 

uspel ako víťazný uchádzač. Fond následne s úspešným uchádzačom uzatvoril zmluvu o prevádzkovaní 

webhostingových služieb dňa 14.03.2021, ktorá je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv3. 

Elektronický registračný systém EGRANT (ďalej len „systém EGRANT“) bol individualizovaný 

pre potreby predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci výziev 

vyhlásených fondom. Okrem uvedeného systém EGRANT okrem administrácie žiadostí o poskytnutie 

príspevku na projekt podpory športu poskytuje aj webhosting, archiváciu dát a ich export, technickú 

podporu 24/7 žiadateľom, pričom dodávateľ systému EGRANT zabezpečuje technickú podporu 24/7 

pracovníkom kancelárie fondu, a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).  

Na nastavení všetkých parametrov jednotlivých výziev a personalizácii systému EGRANT 

spolupracovalo s dodávateľom projektové oddelenie, aby vytvorilo prehľadné a ľahko ovládateľné 

 

3 https://www.crz.gov.sk/zmluva/5585424/ 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5585424/
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rozhranie nielen pre zamestnancov fondu, ale predovšetkým pre samotných žiadateľov. Systém 

EGRANT umožňuje predovšetkým: 

• predkladanie a prijímanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,  

• systematizáciu kontaktov a žiadostí, čím jednoduchšie umožňuje poslať žiadosti na doplnenie, 

• sprístupnenie predložených žiadostí členom odbornej komisie na hodnotenie s možnosťou 

viacstupňového hodnotenia predložených žiadostí, 

• automatické generovanie vzorových zmlúv,  

• vyúčtovanie poskytnutého príspevku na projekt podpory športu,  

• nepretržitý online prístup k jednotlivým projektom, hodnoteniam a podporeným subjektom 

ako aj zmluvám a finančným vyúčtovaniam v režime 24/7; 

• vytvorenie formulárov pre jednotlivé programy výziev a ich zdieľanie medzi samotnými 

užívateľmi, 

• prijímanie žiadostí o podporu, o zmenu rozpočtu, harmonogramu, záverečných správ 

do podateľne, 

• hromadné odosielanie notifikácií, resp. výziev žiadateľom alebo prijímateľom, 

• systémové notifikácie žiadateľom ako zasielanie notifikácie o prijatí žiadostí, o zaslaní výzvy, 

o prijatí doplnenia dokladov na výzvu, ohodnotenie žiadosti, 

• export dát o žiadateľoch, predložených projektoch (kontaktné údaje, prehľad aktivít, výstupov, 

požadovaná suma, vlastné zdroje a iné), hodnotení alebo údajov o podporených projektoch 

(kontaktné údaje, začiatok/ koniec projektu a pod.) 

Systém EGRANT obsahuje komplexnú databázu podporených aj nepodporených žiadostí s uvedením 

informácií o žiadateľovi a samotnom projekte, výške žiadaného a prideleného príspevku, krátkom 

zhrnutí projektu, rozpočtu projektu, harmonogramu projektu a bodovým hodnotením jednotlivých 

členov odbornej komisie. Funguje na samostatnej webovej doméne fnps.egrant.sk, ku ktorej majú 

všetci užívatelia nepretržitý prístup v režime 24/7. Systém EGRANT bol prvýkrát použitý 

pri administrácii prvej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu 

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 vyhlásenej fondom dňa 

31.12.2020 a následne pri všetkých ďalších výzvach na prekladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 

vyhlásených fondom. 

Výhodou systému EGRANT je jeho variabilita a možnosť neustáleho prispôsobenia individuálnym 

potrebám fondu a vyhláseným výzvam. Zamestnanci kancelárie fondu v spolupráci s organizáciou 

WellGiving neustále pracujú na vylepšeniach, vývoji a zdokonaľovaní jeho funkcionalít. 

5. PREHĽAD A  VYHODNOTENIE PLNENIA ČINNOSTÍ FONDU NA  PODPORU 

ŠPORTU V ROKU 2021 

Podporná činnosť fondu v roku 2021 bola značne zúžená a zameraná najmä na účel podpory výstavby, 

modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry, ktorej nedostatok alebo nevyhovujúci stav si 

za posledné roky vyžadoval významnú finančnú podporu a na účel mimoriadnej podpory 

na zmiernenie následkov mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

https://fnps.egrant.sk/
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vyhláseného na území Slovenskej republiky spôsobenej ochorením COVID-19. Zameranie podpornej 

činnosti fondu vyplývalo so záverov vzájomných diskusií o dlhodobých celospoločenských potrebách 

športu na Slovenku a jeho ďalšom rozvoji, ktoré prebiehali na úrovni členov správnej rady ako 

najvyššieho orgánu fondu, predstaviteľov vlády Slovenskej republiky a zástupcov športového hnutia. 

Rovnako podpornú činnosť ovplyvnila stále pretrvávajúca pandémia spôsobená ochorením COVID-19 

a s ním spojené reštriktívne opatrenia prijaté Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 

ktoré mali signifikantný dopad na profesionálne a amatérske športové organizácie. Prijatými 

opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bol na dlhšie obdobie obmedzený 

alebo pozastavený riadny výkon športovej činnosti a priebeh športových súťaží, čo ovplyvnilo jeho 

rôzne aspekty, ekonomický aspekt nevynímajúc. 

Fond poskytuje finančné prostriedky na základe výzvy podľa § 15 zákona o fonde a  osobitnej výzvy 

na zmiernenie následkov mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

vyhláseného na celé územie Slovenskej republiky podľa § 20a zákona o fonde zverejnených 

na webovom sídle fondu a Informačnom systéme športu.  

V priebehu kalendárneho roka 2021 fond: 

a) vyhlásil celkovo štyri výzvy (tri osobitné výzvy na zmiernenie následkov mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na celé územie Slovenskej republiky 

podľa § 20a zákona o fonde a jednu výzvu podľa § 15 zákona o fonde), a to  

1) osobitnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory 

pre profesionálne športové kluby č. 2021/001 vyhlásenú dňa 26.01.2021 (mimoriadna 

podpora pre profesionálne športové kluby I.), 

2) osobitnú výzvu na poskytnutie mimoriadnej pomoci č. 2021/002 vyhlásenú 

dňa 05.03.2021 (mimoriadna podpora pre amatérske športové kluby a organizácie), 

3) osobitnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory 

pre profesionálne športové kluby č. 2021/003 vyhlásenú dňa 23.08.2021 (mimoriadna 

podpora pre profesionálne športové kluby II.),  

4) výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 

rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 vyhlásenú 

dňa 15.11.2021 (podpora výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej 

infraštruktúry II.). 

b) administroval jednu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu 

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 vyhlásenú dňa 

31.12.2020, 

c) pripravoval návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory 

pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti dochádza pri administrácii a kontrole žiadostí predložených fondu 

v zmysle príslušných výziev k diferenciácii samotného procesu, ktorý v prípade 
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a) výzvy vyhlásenej podľa § 15 zákona o fonde pozostáva z nasledovných postupov: 

1) formálna kontrola žiadostí vykonaná kanceláriou fondu, 

2) odborné hodnotenie (posudzovanie) žiadostí vykonaná príslušnou odbornou 

komisiou, 

3) rozhodnutie správnej rady, 

4) poskytnutie príspevku na projekt podpory športu na základe písomnej zmluvy 

o príspevku na projekt uzatvorenej s prijímateľom, 

5) implementácia projektu, 

6) vyúčtovanie použitia poskytnutého príspevku na projekt predloženého v rámci 

žiadosti; 

b) výzvy vyhlásenej podľa § 20a zákona o fonde pozostáva z nasledovných postupov: 

1) formálna kontrola žiadostí vykonaná kanceláriou fondu, 

2) rozhodnutie správnej rady, 

3) poskytnutie mimoriadnej podpory bez zmluvy, 

4) vyúčtovanie použitia mimoriadnej podpory; 

5.1 VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O  POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU V RÁMCI 

PROGRAMU „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY“ Č. 2020/001 

Výzva na predkladanie žiadostí o  poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 (ďalej len „výzva č. 2020/001“) bola schválená 

na 16. zasadnutí správnej rady dňa 18.12.2020 a vyhlásená dňa 31.12.2020 s celkovou alokáciou 

finančných prostriedkov vo výške 15.000.000 EUR. Začiatok termínu na predkladanie žiadostí bol 

stanovený od 15.02.2021 a koniec termínu do 01.03.2021. 

Správna rada na svojom 17. zasadnutí dňa 29.01.2021 zmenila termín na predkladanie žiadostí v rámci 

výzvy č. 2020/001 z pôvodného termínu (15.02.2021 – 01.03.2021) na nový termín predkladanie 

žiadostí od 15.03.2021 do 31.03.2021 a zároveň schválila dodatok č. 01/2021 k Smernici S-17/2020 

zásady a kritériá hodnotenia obsahujúci kritériá hodnotenia žiadostí pre odborné komisie a z neho 

vyplývajúci zoznam požadovaných príloh k žiadosti4. 

Počas tohto obdobia pokračovala komunikácia s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky (ďalej 

len „PMÚ SR“) vo veci prípravy Schémy štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu 

športovej infraštruktúry poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu 

športu, ktorú za fond zabezpečovala zazmluvnená externá advokátska kancelária. Návrh Schémy 

štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry bol doručený 

 

4 https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2021-02/Dodatok%20č1.pdf 

https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2021-02/Dodatok%20č1.pdf
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elektronickou formou e-mailom PMÚ SR dňa 22.01.2021, ktorý k predloženému návrhu vzniesol 

pripomienky dňa 19.02.2021, 09.03.2021 a 08.04.2021. Finálne znenie schémy štátnej pomoci na 

výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry poskytovanej v Slovenskej republike 

prostredníctvom Fondu na podporu športu bolo PMÚ SR predložené na odsúhlasenie písomnou 

formou listom zo dňa 27.05.2021. PMÚ SR predložil súhlasné stanovisko k predmetnému finálnemu 

zneniu schémy dňa 24.06.2021, ktorá bola následne zverejnená v Obchodnom vestníku č. 126 

dňa 01.07.2021 a týmto dňom nadobudla účinnosť. 

V rámci výzvy č. 2020/001 bolo žiadateľmi predložených spolu celkovo 206 žiadostí v objeme 

požadovaných finančných prostriedkov z fondu vo výške 43.793.773,26 EUR, pričom výška 

spolufinancovania zo strany žiadateľov bola vo výške 49.456.537,78 EUR. Celková hodnota všetkých 

projektov predložených žiadateľmi v rámci žiadostí predstavovala sumu vo výške 93.250.311,04 EUR. 

Uvedená hodnota projektov predložených v rámci prvej výzvy na podporu športovej infraštruktúry 

ukázala, že investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry sú správnym 

krokom k napredovaniu a rozvoju športu na území Slovenskej republiky a je dôležité v nich ďalej 

pokračovať. 

Záujem o poskytnutie príspevok na projekt podpory športu v rámci výzvy č. 2020/001 prejavili 

žiadatelia zo všetkých samosprávnych krajov. Najväčší finančný objem v rámci športových 

infraštruktúrnych projektov požadovali žiadatelia z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Najmenší 

objem prostriedkov na športovú infraštruktúru bol požadovaný z Košického samosprávneho kraja. 

 

Z hľadiska rozsahu boli v predložených žiadostiach zastúpené malé aj veľké projekty na športovú 

infraštruktúru. Najviac žiadostí o príspevok na projekt podpory športu bolo vo výške do 100.000 EUR. 

V tejto kategórii požiadalo 92 subjektov o spolufinancovanie v celkovej sume približne 6,3 milióna EUR. 

Podobné rozdelenie žiadostí o príspevok platí aj v regiónoch s výnimkou Žilinského, Banskobystrického 

a Košického kraja, v ktorých bolo najviac žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu 

v rozpätí 100 až 300-tisíc EUR. 
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Žiadosti na poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy č. 2020/001 boli žiadateľmi 

prekladané a spracovávané pomocou systému EGRANT. Formálnu kontrolu predložených žiadostí 

v rámci výzvy č. 2020/001 v súlade s § 11 zákona o fonde vykonávala kancelária fondu. Po vykovaní 

formálnej kontroly vyradila 32 žiadostí v požadovanej sume 7.485.907,32 EUR, ktoré nesplnili základné 

podmienky stanovené výzvou č. 2020/001. O výsledkoch formálnej kontroly boli všetci žiadatelia 

riadne písomne vyrozumení spolu s uvedením dôvodov ich vyradenia. 

Žiadosti boli prekladané a spracovávané pomocou systému EGRANT, ktorý zároveň umožnil náhodné 

prideľovanie postúpených žiadostí v rámci formálnej kontroly hodnotiteľom podľa nasledovného kľúča 

podľa zásad a kritérií hodnotenia 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. 

Napriek uvedenému platilo pravidlo, že každý člen odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ 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 pravidelne vyhodnocované zásadné rozdiely v hodnoteniach, 

ktorých cieľom bolo zabezpečiť transparentnú metodiku hodnotenia jednotlivých žiadostí. Členovia 

komisie „Športová infraštruktúra“ vykonali spolu 401 odborných hodnotení. Ku dňu rozhodnutia 

o príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy č. 2020/001 sa uskutočnilo celkovo 10 zasadnutí. 

Na hodnotenie odbornej komisii „Športová infraštruktúra“ bolo predložených 174 žiadostí. Odborná 

komisia „Športová infraštruktúra“ odporučila správnej rade na schválenie na základe regionálneho 

princípu 49 žiadostí vo výške 14.260.229,09 EUR. Z alokovanej sumy 15 miliónov EUR tak pôvodne 

zostalo nevyčerpaných 739.773,91 EUR. Tieto prostriedky odporúča odborná komisia poskytnúť 

žiadateľom s najvyšším počtom bodov na základe rebríčka založeného na celoštátnom princípe. 

Odborná komisia „Športová infraštruktúra“ k vyhodnoteniu predložených žiadostí v rámci výzvy 

č. 2020/001 a odporúčaniu žiadostí na schválenie/neschválenie vypracovala záverečnú správu, ktorú 

predložila správnej rade. V záverečnej správe skonštatovala, že do výzvy č. 2020/001 sa prihlásilo veľa 

kvalitných projektov. Z uvedeného dôvodu odborná komisia navrhla správnej rade fondu zvážiť 

podporu aj ďalších žiadostí. V prípade aplikácie celoštátneho princípu dospela k záveru, že žiadatelia, 

ktorých projekty dosiahli hodnotenie minimálne na úrovni 23 bodov možno považovať stále za kvalitné 
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projekty a v zmysle znenia výzvy č. 2020/001 mali potenciál dosiahnuť stanovené strategické ciele. 

V zmysle uvedeného vyslovili obavu, že prípadným nepodporením týchto žiadostí by mohlo dôjsť 

k omeškaniu, odkladu alebo zrušeniu projektov predložených v rámci žiadostí. 

Zároveň predložili správnej rade aj dva varianty podpory ďalších projektov. Prvým variantom bola 

podpora všetkých žiadostí, ktoré dosiahli hodnotenie minimálne 23 bodov, a zarátali by sa k ním všetky 

projekty, ktoré uspeli na základe regionálneho princípu, ale dosiahli nižší počet bodov. Vyžadovalo by 

si to však navýšenie pôvodne vyčlenenej sumy o ďalších približne 9,2 milióna EUR. Celková výška 

alokovaných finančných prostriedkov by sa týmto spôsobom navýšila na sumu vo výške 24,2 milióna 

EUR. Druhým predloženým variantom podpory ďalších projektov bolo popri úspešných projektoch 

v zmysle regionálneho princípu podporiť aj všetky projekty na základe celoštátneho princípu 

s minimálnym bodovým hodnotením 24, respektíve 25 bodov. V takomto prípade by sa pôvodná 

alokácia navýšila približne o 6,7 milióna EUR (celková alokácia na 21,7 milióna EUR), respektíve 

o 4,6 milióna EUR (celková alokácia na 19,6 milióna EUR). Išlo o finančne menej náročný variant 

podpory. 

 
Odporúčané projekty 

Celková suma Počet 
projektov 

Regionálny princíp 14 260 229,09 49 

Celoštátny princíp (projekt ≥ 25 bodov) 5 327 422,69 21 

Celoštátny princíp (25 bodov > projekt ≥ 24 bodov) 2 101 325,38 12 

Celoštátny princíp (24 bodov > projekt ≥ 23 bodov) 2 549 822,42 22 

SPOLU 24 238 796,58 104 

V prípade možnosti navýšenia alokácie finančných prostriedkov na výzvu č. 2020/001, odborná 

komisia odporučila správnej rade schváliť ďalších 55 projektov, ktoré dosiahli na základe odborného 

hodnotenia minimálne 23 bodov, v celkovej výške 9.978.570,49 EUR.  

Správna rada na svojom 24. zasadnutí dňa 09.07.2021 vzala na vedomie odporúčanie odbornej komisie 

„Športová infraštruktúra“ rozhodla o navýšení alokácie o 9,5 mil. EUR ako aj o schválení finančného 

príspevku pre všetky žiadosti, ktoré odborná komisia odporučila schváliť, spolu celkovo 104 žiadostí 

vo výške 24 113 849,58 EUR. 

Po schválení odporúčaných žiadostí správnou radou podľa § 15 ods. 3 zákona o fonde, kancelária fondu 

pripravila a distribuovala jednotlivým žiadateľom rozhodnutia o poskytnutí príspevku na projekt 

podpory športu a rozhodnutia o neposkytnutí príspevku na projekt podpory športu. Úspešným 

žiadateľom bola doručená zároveň vzorová zmluva o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu 

v zmysle § 19 zákona o fonde. Ku dňu 31.12.2021 bola zmluva o poskytnutí príspevku na projekt 

podpory športu uzatvorená s 98 úspešnými žiadateľmi, ktorým bola schválená žiadosť na poskytnutie 

príspevku v rámci výzvy č. 2020/001.  

Podľa typu športovej infraštruktúry sa na telocvične pri základných školách vyčlenilo približne 7 mil. 

EUR (14 projektov), na vonkajšie ihriská pri základných školách 2,8 mil. EUR (26 projektov) 

a pri stredných školách 1,2 mil. EUR (4 projekty), a teda do škôl a školských zariadení išlo približne 
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11,1 mil. EUR, čo predstavuje 46% z celkovej alokácie. Do samospráv išlo približne 19 mil. EUR, čo 

predstavuje 82% z celkovej alokácie, z toho obciam bolo poskytnutých 9,2 mil. EUR (38%), mestám 

9 mil. EUR (37%), vyšším územným celkom 1,7 mil. EUR (7%). Športové organizácie boli odlíšené 

podľa právnej formy, kde občianskym združeniam išlo približne 2,3 mil. EUR (10%) a obchodným 

spoločnostiam 1,7 mil. EUR (7,4%). 

Záverom možno konštatovať, že o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu bol medzi 

subjektami veľký záujem, čo vyjadruje objem doručených žiadostí a celková požadovaná suma 

finančných prostriedkov na projekty predkladané v rámci výzvy č. 2020/001. Dopyt po výstavbe, 

modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry v jednotlivých regiónoch Slovenska, nakoľko je 

v tejto oblasti veľký investičný dlh z minulosti. Z uvedeného dôvodu považujeme za správne 

pokračovať v nastavenom trende podpory športovej infraštruktúry na Slovensku vyhlásením ďalších 

výziev. 

5.2 VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O  POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY 

PRE PROFESIONÁLNE ŠPORTOVÉ KLUBY  Č. 2021/001 

Osobitná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne 

športové kluby č. 2021/001 (ďalej len „výzva č. 2021/001“) bola schválená dňa 18.12.2020 

na 16. zasadnutí správnej rady a vyhlásená dňa 26.01.2021. Žiadosti bolo možné predkladať 

žiadateľmi v termíne od 27.01.2021 do 16.02.2021. Na výzvu č. 2021/001 bola alokovaná suma 

finančných prostriedkov vo výške 6.000.000 EUR.  

Cieľom výzvy č. 2021/001 vyhlásenej fondom bolo poskytnúť finančné prostriedky profesionálnym 

športovým klubom na pokrytie strát, ktoré vznikli počas obdobia obmedzenia hospodárskej činnosti 

v oblasti športu z dôvodu pandémie spôsobenej ochorením COVID-19, pričom oprávneným obdobím 

bolo obdobie od 01.03.2020 do 31.12.2020. Finančné prostriedky poskytované v rámci tejto osobitnej 

výzvy predstavujú mimoriadnu podporu podľa § 20a zákona o fonde.  

Začiatkom roka 2021 prebiehala vzájomná komunikácia s PMÚ SR vo veci prípravy dodatku k schémam 

pomoci schválených koncom roka 2020. Išlo o Schému štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti 

s vypuknutím ochorenia COVID-19 v znení Dodatku č. 1 č. SA.60212 (2020/N) zverejnenú v Obchodnom 

vestníku č. 16/2021 dňa 26.01.2021 (ďalej len „Schéma štátnej pomoci“) 5  a Schému minimálnej 

pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 DM-20/2020 zverejnenú 

v Obchodnom vestníku č. 17/2021 dňa 27.01.2021 (ďalej len „Schéma minimálnej pomoci“)6. Prevažná 

časť komunikácie a pripomienkového konania s PMÚ SR prebiehala prostredníctvom externej 

advokátskej kancelárie.  

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 zo dňa 

 

5 https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2510&csrt=14958581801605386725 

6 https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2511&csrt=14958581801605386725 

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2510&csrt=14958581801605386725
https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2511&csrt=14958581801605386725
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10.12.2020 (ďalej len „zmluva o spolupráci č. 1“) 7  vystupoval fond v postavení poskytovateľa 

mimoriadnej pomoci a vykonávateľom bola Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len 

„SIEA“), ktorá celý proces predkladania žiadostí v rámci výzvy č. 2021/001 administrovala vlastnými 

personálnymi kapacitami s výnimkou distribúcie rozhodnutí o poskytnutí finančných prostriedkov 

správnej rady podľa § 20a v spojení s § 15 zákona o fonde úspešným žiadateľom. 

V rámci výzvy č. 2021/001 bolo žiadateľmi predložených spolu celkovo 34 žiadostí v celkovom objeme 

požadovaných finančných prostriedkov z fondu vo výške 3.708.573,37 EUR.  

Proces administrácie žiadostí predložených v rámci výzvy č. 2021/001 vykonávala SIEA na základe 

zmluvy o spolupráci č. 1. Po vykovaní formálnej kontroly odporučila správnej rade podporiť 

celkovo 31 žiadostí v požadovanej výške 3.420.864,46 EUR. Dve žiadosti boli žiadateľmi (FC Nitra, a.s., 

TATRAN Prešov, spol. s r.o.) vzaté späť a jeden žiadateľ nemal nárok na mimoriadnu podporu 

(Volejbalový klub Prievidza o.z.). 

Správna rada na svojom 19. zasadnutí dňa 12.03.2021 vzala na vedomie odporúčanie SIEA a rozhodla 

o pridelení mimoriadnej podpory 30 žiadateľom v celkovej výške 3.387.318,17 EUR, pričom jedného 

žiadateľa podmienečne (FC Spartak Trnava) a na svojom 20. zasadnutí dňa 01.04.2021 rozhodla 

o pridelení príspevku pre jedného žiadateľa (SPORTAcademy Hlohovec) vo výške 33.546,29 EUR.  

Fond ako poskytovateľ v rámci výzvy č. 2021/001 poskytol mimoriadnu podporu spolu 31 žiadateľom 

(profesionálnym športovým klubom) v celkovej požadovanej sume 3.420.864,46 EUR bez zmluvy 

podľa § 20a zákona o fonde. 

V spolupráci so SIEA bolo vypracované a zverejnené na webovom sídle fondu Usmernenie 

k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie v rámci výzvy č. 2021/001 dňa 06.05.2021, ktoré upravovalo 

podmienky predkladania účtovných dokladov k vyúčtovaniu dotácie zo strany úspešných žiadateľov 

do stanoveného termínu 30.06.2021 vykonávateľovi osobitnej výzvy. 

5.3 OSOBITNÁ VÝZVA NA POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ POMOCI Č.  2021/002 

(AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ KLUBY A ORGANIZÁCIE)  

Osobitná výzva na poskytnutie mimoriadnej pomoci č. 2021/002 (ďalej len „výzva č. 2021/002“) bola 

schválená na 18. zasadnutí správnej rady dňa 26.02.2021 a vyhlásená dňa 05.03.2021. Začiatok 

termínu na podávanie žiadostí bol stanovený od 30.03.2021 a koniec termínu do 15.04.2021. Na výzvu 

č. 2021/002 bola alokovaná suma finančných prostriedkov vo výške 4.000.000 EUR.  

Cieľom výzvy č. 2021/002 bolo poskytnutie mimoriadnej podpory na zmiernenie negatívnych dopadov 

a prijatých opatrení Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením 

COVID-19 na hospodárenie amatérskych športových klubov a organizácií podľa § 20a zákona o fonde 

v oprávnenom období od 01.03.2020 do 31.12.2020. 

 

7 https://www.crz.gov.sk/zmluva/5311775/  

https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2021-05/usmernenie_k_vyuctovaniu_penazneho_prispevku_profesionalne_kluby.pdf
https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2021-05/usmernenie_k_vyuctovaniu_penazneho_prispevku_profesionalne_kluby.pdf
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5311775/
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Žiadosti na poskytnutie mimoriadnej podpory v rámci výzvy č. 2021/002 boli žiadateľmi predkladané 

a spracovávané pomocou systému EGRANT. V rámci výzvy bolo predložených celkovo 429 žiadostí 

s požadovanou výškou finančných prostriedkov z fondu vo výške 3.516.813,00 EUR. 

Posudzovanie a administráciu predložených žiadostí v rámci výzvy č. 2021/001 vykonávala kancelária 

fondu. Po vykovaní formálnej kontroly vyradila 50 žiadostí, ktoré nesplnili základné podmienky 

stanovené výzvou č. 2021/002. Jeden žiadateľ vzal svoju žiadosť späť pred rozhodnutím správnej rady. 

O výsledkoch formálnej kontroly boli všetci žiadatelia riadne písomne vyrozumení spolu s uvedením 

dôvodov ich vyradenia. 

Na 23. zasadnutí konanej dňa 26.06.2021 správna rada rozhodovala o prvej časti predložených žiadostí 

predložených, ktoré po formálnej kontrole spĺňali podmienky stanovené výzvou č. 2021/002 a schválila 

mimoriadnu podporu 303 žiadateľom vo výške 1.253.132,00 EUR. Následne na svojom 24. zasadnutí 

dňa 09.07.2021 správna rada rozhodovala o druhej časti žiadostí a pridelila mimoriadnu podporu 

ďalším 50 žiadateľom vo výške 192.993,00 EUR. Správna rada na svojom 25. zasadnutí dňa 26.08.2021 

rozhodovala o tretej časti žiadostí, na ktorom schválila poskytnutie finančných prostriedkov ďalším 

24 žiadateľom vo výške 96.261,00 EUR. 

Štyria žiadatelia (FK Selce, Barani - Hokejová škola Michala Handzuša, o.z., Športový klub UNIVERZITA 

Mateja Bela a Kulturistický oddiel VETERINARY BODYBUILDING CLUB KOŠICE), ktorí boli vyradení 

v rámci formálnej kontroly, doručili kancelárii fondu žiadosť o prehodnotenie ich vyradenia. Kancelária 

fondu tieto žiadosti preskúmala po formálnej a obsahovej stránke, pričom iba dvoch prípadoch (FK 

Selce, Barani - Hokejová škola Michala Handzuša, o.z.) boli žiadosti vyhodnotené ako opodstatnené 

a následne odporučené na dodatočné schválenia správnou radou. Na základe uvedeného správna rada 

na svojom ostatnom zasadnutí dňa 10.11.2021 rozhodla o poskytnutí mimoriadnej podpory týmto 

dvom žiadateľom v celkovej výške 11.650,00 EUR.  

 

Fond v rámci výzvy č. 2021/002 poskytol mimoriadnu podporu spolu 379 žiadateľom (amatérske 

športové kluby a organizácie) v celkovej požadovanej výške 1.554.036,00 EUR bez zmluvy 

v zmysle § 20a zákona o fonde. 

Dňa 22.09.2021 kancelária fondu vypracovala a zverejnila Usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutého 

finančného príspevku v rámci výzvy č. 2021/002 (amatérske športové kluby a organizácie). Podľa tohto 

usmernenia sú úspešní žiadatelia povinní predkladať účtovné doklady k vyúčtovaniu poskytnutej 

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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mimoriadnej podpory výlučne prostredníctvom systému EGRANT, a to v termíne najneskôr 

do 30.11.2021. Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie bol dňa 29.11.2021 na webovom sídle 

fondu uverejnený oznam, ktorým bol termín na predkladanie vyúčtovania mimoriadnej podpory 

poskytnutej v rámci výzvy č. 2021/002 predĺžený až do 31.12.2021. 

5.4 VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O  POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY 

PRE PROFESIONÁLNE ŠPORTOVÉ KLUBY Č.  2021/003 

Dňa 23.08.2021 bola fondom vyhlásená osobitná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby č. 2021/003 (ďalej len „výzva č. 2021/003“), 

ktorú schválila na 24. zasadnutí dňa 09.07.2021 správna rada s pripomienkami. Termín na podávanie 

žiadostí o poskytnutie mimoriadne podpory bol stanovený od 23.08.2021 do 06.09.2021. Na výzvu 

č. 2021/003 bola alokovaná suma finančný ch prostriedkov vo výške 8.000.000 EUR.  

Správna rada na svojom 25. zasadnutí dňa 26.08.2021 poverila predsedu správnej rady v prípade 

nevyhnutnosti predĺžiť lehotu na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory, ktorá bola 

na základe oznamu uverejnenom dňa 03.09.2021 na webovom sídle fondu predĺžená 

až do 13.09.2021. 

Zo strany PMÚ SR resp. Európskej komisie (ďalej len „EK“) boli odobrené a zverejnené v obchodnom 

vestníku Slovenskej republiky obe schémy pomoci, a to Schéma štátnej pomoci na podporu 

profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – II. pod č. G000075 

(ID: 2975671)8 (ďalej len „schéma štátnej pomoci 2“) a Schéma minimálnej pomoci na podporu športu 

v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – II. pod č. G000078 (ID: 2982549)9 (ďalej len „schéma 

de minimis“). 

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. zo dňa 

16.08.2021 10  (ďalej len „zmluva o spolupráci č. 2“) vystupoval fond v postavení poskytovateľa 

mimoriadnej pomoci a vykonávateľom bola opäť SIEA, ktorá celý proces predkladania žiadostí v rámci 

výzvy č. 2021/003 administrovala vlastnými personálnymi kapacitami s výnimkou distribúcie 

rozhodnutí o poskytnutí finančných prostriedkov správnej rady podľa § 20a v spojení s § 15 zákona 

o fonde úspešným žiadateľom. 

Žiadosti na poskytnutie mimoriadnej podpory v rámci výzvy č. 2021/003 boli žiadateľmi prekladané a 

spracovávané prostredníctvom systému EGRANT. V rámci výzvy č. 2021/003 bolo žiadateľmi 

predložených spolu 84 žiadostí v celkovom objeme požadovaných finančných prostriedkov z fondu 

vo výške 10.473.486,56 EUR.  

 

8 https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2982549 

9 https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2975671 

10https://www.crz.gov.sk/zmluva/5886026/ 

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2982549
https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2975671
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5886026/
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Proces administrácie žiadostí predložených v rámci výzvy č. 2021/001 vykonávala SIEA na základe 

zmluvy o spolupráci č. 2. Z celkového počtu predložených žiadostí dvaja žiadatelia (FC Spartak Trnava 

a FK Senica) už vyčerpali celkovú sumu v rámci schémy de minimis v maximálnej možnej výške 200.000 

EUR, nakoľko už v rámci výzvy č. 2021/001 žiadali finančné prostriedky ako stredný alebo veľký podnik 

v ťažkostiach. V rámci záverečného výroku k výzve č. 2021/003 vykonávateľ neodporučil schváliť aj 

jednu žiadosť (volejbalový klub Telovýchovná jednota Slávia Svidník) doručenú po termíne 

na predkladanie žiadostí. Po ukončení formálnej kontroly, SIEA odovzdala všetky podklady 

poskytovateľovi mimoriadnej podpory a odporučila správnej rade podporiť celkovo 81 žiadostí 

v požadovanej výške 10.012.646,56 EUR.  

Kancelária fondu následne vykonala kontrolu odovzdaných podkladov zo strany SIEA. Po ich preverení 

požiadala správnu radu, aby zvážila schválenie poskytnutia mimoriadnej podpory v prípade troch 

žiadostí (MFK Skalica a.s., FC Nitra, a.s. a Slávia Ekonomická Univerzita Bratislava, o.z.). Z dôvodu 

dodatočných zistení kancelárie fondu a na základe odporúčaní SIEA, správna rada poverila kanceláriu 

fondu prípravou dodatočných podkladov na rozhodnutie v prípade štyroch žiadateľov (Telovýchovná 

jednota Slávia Svidník, MFK Skalica, a.s., FC Nitra, a.s. a Slávia Ekonomická Univerzita Bratislava o.z.). 

Napriek uvedenému správna rada vzhľadom na celkovú výšku požadovaných finančných prostriedkov 

zo strany žiadateľov na svojom 26. zasadnutí uskutočneného dňa 10.11.2021 uznesením č. 6/10/2021 

schválila navýšenie alokovanej sumy finančných prostriedkov v rámci výzvy č. 2021/003 o 2,1 milióna 

EUR a celková výška alokovaných finančných prostriedkov na osobitnú výzvu tak predstavovala sumu 

10,1 milióna EUR. Zároveň správna rada rozhodla o poskytnutí mimoriadnej podpory 78 žiadateľom 

v celkovej výške 9.623.724,14 EUR a o neposkytnutí mimoriadnej podpory v prípade dvoch žiadateľov 

(FC Spartak, a. s. a FK Senica, a. s.) 

Kancelária fondu pripravila v zmysle uznesenia č. 6/10/2021 dodatočné podklady na rozhodnutie 

správnej rade o poskytnutí mimoriadnej pomoci v rámci výzvy č. 2021/003. Dodatočne tak správna 

rada dňa 18.12.2021 rozhodla o poskytnutí mimoriadnej podpory pre žiadateľa Slávia Ekonomická 

Univerzita Bratislava o.z. vo výške 59.922,42 EUR, a to hlasovaním „per rollam“ č. 04/2021.  

V kalendárnom roku 2021 tak fond ako poskytovateľ v rámci výzvy č. 2021/003 poskytol mimoriadnu 

podporu spolu 79 žiadateľom (profesionálnym športovým klubom) v celkovej požadovanej 

sume 9.683.646,56 EUR bez zmluvy podľa § 20a zákona o fonde. 
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O zvyšných troch žiadostiach v rámci výzvy č. 2021/03 správna rada rozhodla až v úvode kalendárneho 

roka 2022, a to hlasovaním „per rollam“ č. 04/2022 zo dňa 25.01.2022 o poskytnutí mimoriadnej 

podpory pre žiadateľa Telovýchovná jednota Slávia Svidník vo výške 60.840,00 EUR. V neposlednom 

rade hlasovaním „per rollam“ č. 5/2022 zo dňa 21.01.2022 správna rada rozhodla o poskytnutí 

mimoriadnej podpory pre žiadateľa MFK Skalica, a.s. vo výške 129.000,00 EUR, a tiež o neposkytnutí 

mimoriadnej podpory pre žiadateľa FC Nitra, a.s. vo výške 200.000,00 EUR. 

 

Celkovo fond v rámci výzvy č. 2021/003 poskytol mimoriadnu podporu spolu 81 žiadateľom 

(profesionálnym športovým klubom) v celkovej požadovanej sume 9.873.486,56 EUR bez zmluvy 

podľa § 20a zákona o fonde. 

5.5 VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O  POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU V RÁMCI 

PROGRAMU „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY“ Č.  2021/004 

Po vyhlásení a zrealizovaní historicky prvej výzvy na podporu výstavby, rekonštrukcia a modernizácia 

športovej infraštruktúry v roku 2021 a po jej vyhodnotení možno skonštatovať, že účel podpory, 

na ktorý sa primárne činnosť fondu zamerala, bol správny, čo odzrkadľuje najmä vysoký počet 

zapojených žiadateľov v rámci výzvy č. 2020/001. Na základe uvedených skutočností fond pokračoval 

v nastolenom zameraní svojej podpornej činnosti a už na 25. zasadnutí správnej rady v Trenčíne dňa 

26.08.2021 sa správna rada zaviazala v spolupráci s kanceláriou fondu pripraviť inovovaný návrh výzvy 

na podporu výstavby, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry s predpokladaným 

dátumom vyhlásenia výzvy ešte koncom roka 2021.  

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 (ďalej len „výzva č. 2021/004“) bola predložená 

a schválená uznesením č. 8/10/2021 na 26. zasadnutí správnej rady dňa 10.11.2021 s dátumom 

vyhlásenia dňa 15.11.2021 s celkovou alokáciou finančných prostriedkov vo výške 20.000.000 EUR. 

Začiatok termínu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu bol 

stanovený na 15.12.2021 a koniec termínu na 31.01.2022 vrátane. 



 

  

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021 45 

 

Výzva č. 2021/004 prešla niekoľkými úpravami oproti predchádzajúcej infraštruktúrnej výzve. 

Najvýznamnejšou zmenou upravenou vo výzve č. 2021/004 bola miera spolufinancovania zo strany 

žiadateľa a na to nadväzujúca maximálna možná výška poskytnutého finančného príspevku z fondu, 

ktorá bola určená najviac vo výške 60 % oprávnených výdavkov z rozpočtu projektu žiadateľa 

s finančnými limitmi stanovenými v predmetnej výzve. Zmena nastala aj v spôsobe spolufinancovania 

projektu, ktorý nebol už poskytovaný „pro rata“ po štyroch tranžiach, ale iba vo dvoch platbách, a to 

v pomere 80 % objemu schváleného príspevku bude uvoľnených na bankový účet žiadateľa 

od nadobudnutia účinnosti zmluvy a zvyšná časť schváleného príspevku bude uvoľnená až odo dňa 

predloženia vyúčtovania celého projektu a právoplatného kolaudačného, resp. iného rozhodnutia 

alebo povolenia na užívanie infraštruktúry. 

Ďalšie zmeny v rámci výzvy č. 2021/004 vyhlásenej fondom sa dotýkali úpravy návrhu inovovaných 

zásad, spôsobov a kritérií hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu 

na odporu športu k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu 

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ (ďalej len „Inovované zásady 

a kritéria hodnotenia“), ktoré vypracovala odborná komisia „Športová infraštruktúra“. Po ukončení 

odborného hodnotenia v rámci výzvy č. 2020/001 odborná komisia „Športová infraštruktúra“ začala 

postupne pripravovať nový inovovaný návrh zásad a kritérií hodnotenia do ďalšej infraštruktúrnej 

výzvy. Do procesu prípravy kritérií hodnotenia sa okrem členov odbornej komisie zapojila nielen 

kancelária fondu, ale aj niektorí členovia správnej rady. Navrhované zmeny sa týkali najmä procesu 

hodnotenia predložených žiadostí, a to tým spôsobom, že sa zvýšil minimálny počet hodnotiteľov 

na hodnotenie projektov na troch hodnotiteľov a upravil sa tiež model hodnotenia, podľa ktorého sa 

počet hodnotiteľov zvýšil v závislosti od výšky požadovaného príspevku na projekt podpory športu. 

V prípade predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu: 

a) vo výške do 500-tisíc EUR budú hodnotiť žiadosť traja (3) hodnotitelia,  

b) vo výške 500-tisíc EUR – 1 mil. EUR budú žiadosť hodnotiť štyria (4) hodnotitelia, 

c) vo výške 1 mil. EUR a vyššie budú hodnotiť žiadosť až piati (5) hodnotitelia.  

Zároveň zmenou prešla aj štruktúra a počet kritérií hodnotenia, ktoré sa z predošlých 11 kritérií navýšili 

na 15, čím sa zmenila aj maximálna výška možných dosiahnutých bodov. Žiadosť po novom tak mohla 

dosiahnuť maximálne počet 107 bodov, oproti predchádzajúcemu obdobiu, keď mohla žiadosť získať 

maximálne 35 bodov. Inovované zásady a kritéria hodnotenia v rámci výzvy č. 2021/004 schválila 

uznesením č. 4/11/2021 správna rada na svojom 27. zasadnutí dňa 6.12.2021 a fond ich zverejnil 

na webovom sídle fondu pred termínom na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci 

výzvy č. 2021/004. 

Žiadosti na poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy č. 2021/004 boli žiadateľmi 

prekladané a spracovávané pomocou systému EGRANT. Formálnu kontrolu predložených žiadostí 

v rámci výzvy č. 2021/004 v súlade s § 11 zákona o fonde bude vykonávať kancelária fondu.  

Ďalšie procesné postupy spojené s administráciou žiadostí, posudzovaním (odborným hodnotením) 

postúpených žiadostí, rozhodnutím a implementáciou schválených projektov predložených v žiadosti 

v rámci výzvy č. 2021/004 prebiehali až v roku 2022. 
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5.6 VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O  POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY 

PRE PODNIKY PREVÁDZKUJÚCE ŠPORTOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU  

Okrem mimoriadnej pomoci pre športové kluby (profesionálne alebo amatérske) sa fond v roku 2021 

významne zaoberal aj témou mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú 

infraštruktúru, ktorých prevádzková činnosť bola rovnako zasiahnutá pretrvávajúcou pandémiou 

spôsobenou ochorením COVID-19 a reštriktívnymi opatreniami vydanými Úradom verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky. 

V úvode roka na 18. a 20. zasadnutí správnej rady bol prerokovaný a schválený návrh Schémy štátnej 

pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím 

ochorenia COVID-19 v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 (tzv. Všeobecné nariadenia 

o skupinových výnimkách alebo GBER) (ďalej len „Schéma štátnej pomoci pre prevádzkovateľov“) 

s pripomienkami. Následne bol návrh schémy štátnej pomoci pre prevádzkovateľov doručený 

na komunikáciu a odsúhlasenie PMÚ SR a následne Európskej komisii . Vzhľadom k tomu, že PMÚ SR 

nedokázal poskytnúť uskutočniteľné riešenie navrhovanej mimoriadnej pomoci zo strany fondu, 

obrátili sa s predmetnou vecou, na základe požiadavky fondu, na Európsku komisiu s otázkami 

týkajúcimi sa možností poskytnutia pomoci prevádzkovateľom športovej infraštruktúry.  

Na 23. zasadnutí správnej rady v Košiciach uskutočnenej dňa 26.06.2021 správna rada prerokovala 

vypracovaný návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory 

pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych prevádzok, ktorej znenie vychádzal zo schváleného 

návrhu schémy štátnej pomoci pre prevádzkovateľov. Po doručení súhlasného stanoviska zo strany 

PMÚ SR k schéme štátnej pomoci pre prevádzkovateľov, kancelária fondu dopracuje návrh výzvy 

pre prevádzkovateľ o podmienky uvedené v odsúhlasenej verzii schémy štátnej pomoci 

pre prevádzkovateľov a predloží ju na najbližšie zasadnutie správnej rady. Fond zároveň schválil 

predpokladaný termín vyhlásenia výzvy, a to na 09.07.2021.  

Na zasadnutiach v Trnave dňa 09.07.2021 a následne aj v Trenčíne dňa 26.08.2021 bol opäť iba 

prerokovaný aktuálny stavy výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory 

pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych prevádzok, ale výzva nebola vyhlásená, nakoľko 

fond stále neobdržal odsúhlasený návrh schémy štátnej pomoci pre prevádzkovateľov zo strany PMÚ 

SR. 

Predložený návrh schémy štátnej pomoci pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry Európskou 

komisiou a následne PMÚ SR vzhľadom na problematiku spojenú so zachovaním stimulačného účinku 

nebol odsúhlasený, na základe čoho fond pristúpil k hľadaniu ďalších alternatív riešenia mimoriadnej 

podpory pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych prevádzok. 

Na 27. zasadnutí v Bratislave dňa 06.12.2021 správna rada prerokovala možné alternatívy mimoriadnej 

podpory pre prevádzkovateľov športovo-infraštruktúrnych prevádzok vzhľadom na aktuálne 

stanoviská PMÚ SR, Európskej komisie a Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej 

len „ministerstvo dopravy“) obzvlášť v zmysle už niektorými športovo-infraštruktúrnymi prevádzkami 

úspešne využívanej Schémy minimálnej pomoci DM-17/2020 na podporu podnikov v odvetví 

cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 vyhlásenej ministerstvom dopravy. 
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V priebehu roka 2021 k predmetnej téme fond absolvoval niekoľko pracovných stretnutí 

na úrovni ministerstva, kde zástupcovia fondu na čele s predsedom správnej rady rokovali 

o možnostiach riešenia a ďalších možných alternatívach mimoriadnej podpory pre prevádzkovateľov 

športovo-infraštruktúrnych prevádzok vzhľadom na aktuálne stanoviská dotknutých orgánov. V zmysle 

týchto skutočností fond pristúpil k príprave nového návrhu Schémy minimálnej pomoci na podporu 

podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 (ďalej 

len „schéma de minimis pre prevádzkovateľov“) a tiež k príprave nového návrhu znenia výzvy. 

Pripravené znenie schémy de minimis pre prevádzkovateľov bolo prostredníctvom zazmluvnenej 

externej advokátskej kancelárie komunikované s PMÚ SR, ktorý k návrhu schémy de minimis 

predkladal pripomienky na úpravu a doplnenie.  

Stanovisko PMÚ SR k schéme de minimis pre prevádzkovateľov, schválenie schémy de minimis 

pre prevádzkovateľov a návrhu výzvy sa uskutočnilo až v prvom polroku 2022. 

6. PREHĽAD POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V  ROKU 2021 

V rozpočtovom roku 2021 fond poskytol z alokovaných finančných prostriedkov v rámci výziev 

vyhlásených fondom na podpornú činnosť v zmysle § 21 ods. 6 zákona o fonde celkovo finančné 

prostriedky vo výške 14.658.547,02 EUR. 

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021: 
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Podrobný prehľad poskytnutých finančných prostriedkov fondom v rámci podpornej činnosti 

v roku 2021 tvorí prílohu tejto výročnej správy. 

7. HOSPODÁRENIE FONDU NA PODPORU ŠPORTU ZA ROK 202 1 

Fond hospodáril na základe rozpočtu fondu schváleného uznesením správnej rady č. 4/10/2021 zo dňa 

10.11.2021. Celkové príjmy fondu za rok 2021 dosiahli sumu vo výške 86.964.343,58 EUR a celkové 

výdavky 15.169.379,77 EUR. Podľa § 21 zákona o fonde fond sústreďuje príjmy a realizuje výdavky 

súvisiace s činnosťou fondu na samostatnom účte v Štátnej pokladnici. Príjmy fondu tvoria 

predovšetkým príjmy z 

a) príspevku z rozpočtovej kapitoly ministerstva podľa § 22 zákona o fonde, 

b) sankcií za porušenie zmluvných podmienok, 

c) úrokov, 

d) vratiek nepoužitých finančných prostriedkov alebo neoprávnene použitých finančných 

prostriedkov poskytnutých fondom, 

e) administratívnych poplatkov podľa § 18 zákona o fonde, 

f) darov a príspevkov od iných osôb, 

g) vykonávania činností podľa § 2 písm. g) zákona o fonde (vzdelávacie aktivity a metodicko-

poradenskú činnosť v oblasti športu), 

h) podnikateľskej činnosti,  

i) finančných operácií a 

j) iné príjmy. 

Fond môže finančné prostriedky používať výlučne na účely stanovené zákonom o fonde a na vlastnú 

prevádzku v súlade so schváleným rozpočtom. Pri používaní je povinný zachovávať hospodárnosť 

a efektívnosť použitia finančných prostriedkov. 

V roku 2021 správna rada na svojom 23. zasadnutí dňa 26.06.2021 schválila uznesením č. 4/7/2021 

návrh na odpísanie pohľadávky v sume 200 000 EUR v zmysle § 4 ods.3 písm. l) v spojení s § 25 ods. 3 

zákona o fonde, ktorá mala byť ako mimoriadny príspevok v roku 2019 určená na zabezpečenie 

prevádzky fondu. Odpísanie pohľadávky bolo zaúčtované v účtovnom období 2020.  
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7.1 PRÍJMY FONDU NA PODPORU ŠPORTU V ROKU 2021 

Celkové príjmy v roku 2021 dosiahli výšku 86.964.343,58 EUR a pozostávali z  

a) príspevku z rozpočtovej kapitoly ministerstva podľa § 22 zákona o fonde vo výške 20.000.000 

EUR, a to na základe zmluvy č. 0126/2021/SŠ o poskytnutí príspevku na rok 2021 uzatvorenej 

dňa 16.02.2021 uverejnenej v Centrálnom registri zmlúv11, 

b) finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom na základe zmluvy č. 0904/2020/SŠ 

o poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorenej na základe bodu B.2 uznesenia vlády 

Slovenskej republiky č. 625 z 18. decembra 2019 v znení zmien a doplnení uznesenia vlády 

Slovenskej republiky č. 103 z 24. februára 2021 bod B.2 k návrhu projektu modernizácie, 

rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu vo výške 25.700.000 

EUR12, 

c) príspevku na mimoriadnu podporu v športe vo výške 9.500.000 EUR poskytnutého na základe 

zmluvy č. 0622/2021/SŠ o poskytnutí príspevku na mimoriadnu podporu v športe uzatvorenej 

dňa 12.08.2021 a uverejnenej v Centrálnom registri zmlúv13, 

d) administratívnych poplatkov podľa § 18 zákona o fonde vo výške 43.195,66 EUR a 

e) príjmov z finančných operácií (zostatok z predchádzajúceho rozpočtového roku) vo výške 

31.721.147,92 EUR.  

7.1.1 PRÍSPEVOK Z ROZPOČTOVEJ KAPITOLY MINISTERSTVA  PODĽA § 22 ZÁKONA 

O FONDE 

Podľa § 22 zákona o fonde ministerstvo poskytlo príspevok z rozpočtovej kapitoly (ďalej len 

„príspevok“) na účet fondu vo výške 20.000.000 EUR na základe zmluvy č. 0126/2021/SŠ o poskytnutí 

príspevku na rok 2021 uzatvorenej dňa 16.02.2021 (ďalej len „zmluva o príspevku“), a to 

na zabezpečenie jej činnosti v roku 2021. Príspevok  je základným zdrojom príjmov fondu a podľa § 21 

ods. 3 zákona o fonde sa pripísaním na účet fondu považujú na účely podľa § 19 zákona č. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) za vyčerpané na určený účel. Fond 

je povinný použiť na podporu športu najmenej 95 % sumy z príspevku. 

Podľa § 21 ods. 7 zákona o fonde je fond oprávnený použiť na vlastnú prevádzku najviac 5 % 

z poskytnutého príspevku, čo predstavuje celkovo 1.000.000 EUR. Fond na vlastnú prevádzku  vyčerpal 

sumu vo výške 510.832,75 EUR, a to najmä na mzdy a odmeny zamestnancov kancelárie fondu, 

odmeny členom správnej rady a dozornej rady, odmeny členom odborných komisií, odmeny fyzickým 

osobám vykonávajúcim činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 

 

11 https://www.crz.gov.sk/zmluva/5518439/ 

12 https://www.crz.gov.sk/zmluva/5084889/ 

13 https://www.crz.gov.sk/zmluva/5881288/ 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5518439/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5084889/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5881288/
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prenájom kancelárskych priestorov sídla fondu a nákup stravných poukážok, resp. poskytnutie 

príspevku na stravovanie pre zamestnancov. 

Príspevok bol pripísaný na účet fondu dňa 03.03.2021 v zmysle zákona o fonde. Vyúčtovanie príspevku 

bolo predložené ministerstvu v súlade so zmluvou o príspevku dňa 30.03.2022. 

7.1.2 FINANČNÉ PROSTRIEDKY  NA PROJEKT MODERNIZÁCIE, REKONŠTRUKCIE A 

BUDOVANIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY NÁRODNÉHO VÝZNAMU SCHVÁLENÝ 

UZNESENÍM VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č.  625 Z 18. DECEMBRA  

Ministerstvo v zmysle bodu B.2 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 625 z 18. decembra 2019 

v znení zmien a doplnení podľa bodu B.2 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 103 z 24. februára 

2021 k návrhu projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného 

významu poskytlo finančné prostriedky vo výške 25.700.000 EUR na základe zmluvy č. 0904/2020/SŠ 

o poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorenej medzi ministerstvom a fondom dňa 13.11.2020 

(ďalej len „zmluva o finančných prostriedkoch pre projekty ŠINV“), ktorý patrí medzi iné príjmy fondu 

podľa § 21 ods. 2 písm. i) zákona o fonde.  

Finančné prostriedky poskytnuté na projekt modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej 

infraštruktúry národného významu boli pripísané na  účet fondu v Štátnej pokladnici dňa 21.04.2021 

v zmysle zmluvy o finančných prostriedkoch pre projekty ŠINV. 

7.1.3 PRÍSPEVOK NA MIMORIADNU PODPORU PODĽA  § 20A ZÁKONA O FONDE 

Podľa § 22 ods. 1 zákona o fonde ministerstvo poskytlo fondu príspevok na mimoriadnu podporu 

vo výške 9.500.000 EUR na základe zmluvy č. 0622/2021/SŠ o poskytnutí príspevku na mimoriadnu 

podporu v športe uzatvorenej dňa 12.08.2021 (ďalej len „zmluva o mimoriadnej podpore“) na účely 

poskytnutia mimoriadnej pomoci na zmiernenie dopadov obmedzení spôsobených pandémiou COVID-

19 na prevádzkovateľov športovej infraštruktúry a profesionálny šport na základe osobitnej výzvy 

vyhlásenej fondom podľa § 20a ods. 2 zákona o fonde. 

Príspevok na mimoriadnu podporu bol poukázaný na účet fondu dňa 23.08.2021 podľa článku 3 zmluvy 

o mimoriadnej podpore. Vyúčtovanie časti príspevku vo výške 3.000.000 EUR (finančné prostriedky 

poskytnuté v zmysle výzvy č. 2021/003) bolo predložené ministerstvu v súlade so zmluvou 

o mimoriadnej podpore dňa 20.04.2022. 

7.1.4 PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNYCH POPLATKOV  

Administratívne poplatky za spracovanie žiadosti o príspevok na projekt podpory športu predloženej 

v rámci výzvy vyhlásenej fondom predstavuje významný zdroj vlastných príjmov fondu. Podľa § 18 

zákona o fonde sa administratívny poplatok platí vo výške 0,1 % z požadovaných finančných 

prostriedkov, najmenej však 20 EUR a najviac vo výške 1.000 EUR.  
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Úhrada administratívneho poplatku za spracovanie predloženej žiadosti o príspevok na projekt 

podpory športu bola obligatórnou povinnosťou v prípade výzvy vyhlásenej fondom dňa 31.12.2020 

na účel podpory modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry. 

V roku 2021 celkové príjmy z administratívnych poplatkov dosiahli sumu vo výške 43.195,66 EUR.  

7.1.5 PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ   

Príjmy z finančných operácií v roku 2021, ktoré predstavujú zostatok z príspevku z predchádzajúceho 

rozpočtového roku, boli vo výške 31.721.147,92 EUR. Zostatok tvorí najmä nevyčerpaný zostatok 

príspevku z rozpočtovej kapitoly ministerstva za rok 2020 vo výške 19.721.147,92 EUR, mimoriadna 

podpora poskytnutá na základe zmluvy č. 0934/2020/SŠ o poskytnutí príspevku na mimoriadnu 

podporu v športe vo výške 10.000.000 EUR a finančné prostriedky poskytnuté ministerstvom 

na základe zmluvy č. 0904/2020/SŠ o poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorenej na základe bodu 

B.2 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 625 z 18. decembra 2019 k návrhu projektu modernizácie, 

rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu vo výške 2.000.000 EUR. 

Fond nevyčerpaný zostatok finančných prostriedkov z príslušného rozpočtového roka použije 

v nasledujúcich rozpočtových rokoch podľa § 21 ods. 5 zákona o fonde. 

7.2 VÝDAVKY FONDU NA PODPORU ŠPORTU V ROKU 2021 PODĽA EKONOMICKEJ 

KLASIFIKÁCIE 

Celkové výdavky fondu dosiahli v roku 2021 sumu vo výške 15.169.379,77 EUR, ktoré predstavovali 

výlučne výdavky na prevádzkovú činnosť fondu a mimoriadnu podporu na zmiernenie následkov 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na celé územie 

Slovenskej republiky na základe osobitných výziev podľa § 20a zákona o fonde, nakoľko v predmetnom 

rozpočtovom roku fond neposkytol žiadne alokované finančné prostriedky na podpornú činnosť 

podľa § 21 ods. 6 zákona o fonde.  

Celkové výdavky v roku 2021: 

Fond na podporu športu 2021 
Výdavky spolu 15 169 379,77 

600 Bežné výdavky, v tom: 15 166 855,16 

      

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v tom: 118 900,69 

      

620 Poistné a príspevok do poisťovní, v tom: 109 704,35 

      

630 Tovary a služby, v tom: 279 476,67 

631001 Cestovné náhrady tuzemské 0,00 

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 1 753,05 

632004 Komunikačná infraštruktúra 45,00 

632005 Telekomunikačné služby 855,93 

633002 Výpočtová technika 3 316,55 

633003 Telekomunikačná technika 0,00 
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633006 Všeobecný materiál 6 220,25 

633013 Softvér a licencie  6 680,22 

633016 Reprezentačné  3 087,63 

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 93,96 

634003 Poistenie 0,00 

634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 321,84 

634005 Karty, známky, poplatky 60,00 

635004 Opravy prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení 68,95 

636001 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí  4 177,41 

637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie 5 488,50 

637004 Všeobecné služby 17 897,80 

637005 Špeciálne služby 17 904,60 

637012 Poplatky a odvody 172,16 

637014 Stravovanie 2 863,32 

637016 Prídel do sociálneho fondu 0,00 

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 208 103,25 

637030 Preddavky 0 

637031 Pokuty a penále 155,73 

637035 Dane 210,52 

      

640 Bežné transfery, v tom: 14 658 773,45 

641 v rámci sektora VS 0,00 

641008 Verejnej vysokej škole 0,00 

641009 Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy  0,00 

641010 Vyššiemu územnému celku okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu  0,00 

641012 Ostatným subjektom verejnej správy 0,00 

642 jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám  226,43 

642015 Na nemocenské dávky 226,43 

644 nefinančným subjektom 14 658 547,02 

644002 Ostatnej právnickej osobe 14 658 547,02 

650 Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi 0,00 

      

      

700 Kapitálové výdavky, v tom: 2 524,61 

      

710 Obstarávanie kapitálových aktív, v tom: 2 524,61 

711 nákup pozemkov a nehmotných aktív 2 524,61 

711003 Softvéru 2 524,61 

720 Kapitálové transfery, v tom: 0,00 

721 v rámci sektora VS 0,00 

721003 Verejnej vysokej škole 0,00 

721006 Obci 0,00 

721007 Vyššiemu územnému celku 0,00 
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7.3 VÝVOJ FINANČNEJ SITUÁCIE 

7.3.1 SÚVAHA - AKTÍVA  

 

7.3.2 SÚVAHA - PASÍVA  

 

7.3.3 NÁKLADY  
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7.3.4 VÝNOSY  

 

 

Záverom uvádzame, že výška výdavkov bola ovplyvnená pokračujúcim budovaním samotnej 

personálnej a materiálnej infraštruktúry fondu, ktorý však v prvej polovici roka 2021 ovplyvnilo 

opätovné vyhlásenie núdzového stavu v dôsledku stále pretrvávajúcej pandémie spôsobenej 

ochorením COVID-19 a reštriktívnych opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky. Zhodnotenie základných údajov je bližšie popísané v poznámkach k účtovnej závierke, ktorá 

tvorí prílohu tejto výročnej správy. 
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8. STANOVISKO DOZORNEJ RADY FONDU NA PODPORU ŠPORTU K  NÁVRHU 

VÝROČNEJ SPRÁVY A  ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE FONDU NA  PODPORU ŠPORTU 

ZA ROK 2021 

Uznesenie DR FNPŠ č. 19/2022/2 

DR FNPŠ prerokovala návrh účtovnej závierky Fondu na podporu športu za rok 2021 a výročnej správy 

Fondu na podporu športu za rok 2021 a podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde 

na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uzniesla, 

že odporúča správnej rade Fondu na podporu športu schváliť predložené materiály. 

 

Bratislava, dňa 27.06.2022 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Ladislav Križan, PhD. et PhD.  JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.  

predseda správnej rady     predseda dozornej rady  

Fondu na podporu športu    Fondu na podporu športu 

 

 

 

PRÍLOHY K VÝROČNEJ SPRÁVE FONDU NA  PODPORU ŠPORTU ZA  ROK 2021 

PRÍLOHA Č. 1 -  ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA FONDU NA PODPORU ŠPORTU ZA  ROK 2021 

PRÍLOHA Č. 2 –  SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA  ROK 2021 

PRÍLOHA Č. 3 –  PREHĽAD  PODPORNEJ ČINNOSTI FONDU NA  POPDORU ŠPORTU ZA  ROK 

2021 
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