
 
Číslo zápisnice: FnPŠ-DR-4/2022 

 
 

 

ZÁPISNICA 
z 21. zasadnutia dozornej rady Fondu na podporu športu 

 
 
 
 

Miesto konania: sídlo FNPŠ 
 
Dátum a čas konania: 11.10.2022, od 13:00 hod. do 14:30 hod. 
 
 
Členovia SR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
1. Peter Dedík, predseda DR FNPŠ 
2. Mária Machová, členka DR FNPŠ 
3. Veronika Gmiterko, členka DR FNPŠ 
 
Členovia DR FNPŠ neprítomní a ospravedlnení na zasadnutí: 

 
- 
 

Členovia SR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 

-  
 
Pracovníci FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 

Zora Bednáriková, vedúca ekonomického oddelenia FNPŠ 
 
Prizvaní hostia na zasadnutí: 
 

- 
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ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA 
 
1. OTVORENIE A SCHVAĽOVANIE NÁVRHU PROGRAMU ZASADNUTIA VRÁTANE PRÍPADNÝCH ZMIEN 
A DOPLNKOV, SCHVAĽOVANIE OVEROVATEĽA ZÁPISNICE 
 
Zasadnutie dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „DR FNPŠ“) otvoril predseda DR FNPŠ p. Peter 
Dedík, ktorý na úvod privítal členov DR FNPŠ prítomných na zasadnutí, a skonštatoval, že DR FNPŠ je 
uznášaniaschopná. Následne dal hlasovať o návrhu programu, ktorý bol pred zasadnutím dňa 29.09.2022 zaslaný 
všetkým členom DR FNPŠ v rámci pozvánky na zasadnutie . Vypracovaním zápisnice zo zasadnutia bola poverená 
p. Zora Bednáriková a za overovateľa zápisnice bola navrhnutá p. Veronika Gmiterko.  
 
Návrh programu zasadnutia DR FNPŠ:  
 

1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov, 
schvaľovanie overovateľa zápisnice  

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 
3. Informácia z 33.zasadnutia Správnej rady FnPŠ 
4. Podmienky výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na projekty výstavby, rekonštrukcie 

a modernizácie športovej infraštruktúry, kritériá pre posudzovanie žiadostí o príspevok 
5. Rôzne 

 
Členovia DR FNPŠ hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/4/2022 
 
Dozorná rada Fondu na podporu športu schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia a p. Veroniku 
Gmiterko ako overovateľa zápisnice. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 3 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ Z PREDCHÁDZAJÚCICH ZASADNUTÍ 

 
Predseda DR FNPŠ p. Peter Dedík informoval o plnení jednotlivých uznesení prijatých na predošlom zasadnutí 
nasledovne, čo zobrala DR FNPŠ na vedomie.  
 

Uznesenie č. 2/3/2022 DR FNPŠ: 

DR FNPŠ odporúča Správnej rade FNPŠ schváliť návrh rozpočtu FNPŠ na rok 2022 po zapracovaní  nasledujúcich 
pripomienok: 

- zahrnúť do položky výdavkov na nákup dopravných prostriedkov sumu výdavkov na operatívny lízing 2 
motorových vozidiel, 

- upraviť návrh položky výdavkov všeobecné služby na sumu rovnajúcu sa maximálne dvojnásobku sumy 
výdavkov k 31.08.2022. 

Dozorná rada FNPŠ zároveň odporúča predsedovi Správnej rady FNPŠ a kancelárii FNPŠ, aby bol návrh rozpočtu 
FNPŠ na rok 2023 predložený na schválenie najneskôr v decembri 2022. 
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Pri schvaľovaní rozpočtu FNPŠ na rok 2022 sa Správna rada FNPŠ zaoberala odporúčaním DR FNPŠ k schváleniu 
predloženého návrhu rozpočtu na rok 2022 a zapracovaním pripomienok DR FNPŠ vyplývajúcich z Uznesenia 
č.2/3/2022 DR FNPŠ. Správna rada FNPŠ akceptovala návrh na úpravu položky výdavkov na všeobecné služby, 
zároveň na základe doplňujúcej argumentácie schválila položku výdavkov na nákup dopravných prostriedkov (3 
motorových vozidiel) na operatívny lízing, čím bola pripomienka DR FNPŠ čiastočne akceptovaná. 
 
Dozorná rada FNPŠ v tomto bode nehlasovala o žiadnom návrhu uznesenia. 
 
 
3. INFORMÁCIA Z 33. ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY FNPŠ 
 
Predseda DR FNPŠ poskytol členkám DR FNPŠ informácie k bodom programu prerokovaným na 33. zasadnutí 
Správnej rady FNPŠ a k schváleným uzneseniam. V tejto súvislosti upozornil na informácie o vyhodnoteniach 
úspešnosti žiadostí o poskytnutí príspevkov na projekt, ktoré sú zverejnené na webovom sídle FNPŠ v rámci 
Záverečnej správy k výzve č. 2021/4 Športová infraštruktúra. Bližšie informácie budú zverejnené v zápisnici z 33. 
zasadnutia Správnej rady FNPŠ. 
 
Dozorná rada FNPŠ v tomto bode nehlasovala o žiadnom návrhu uznesenia. 
 
 
4. PODMIENKY VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PRÍSPEVOK NA PROJEKT VÝSTAVBY, 
REKONŠTRUKCIE A MODERNIZÁCIE ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY, KRITÉRIÁ PRE POSUDZOVANIE 
ŽIADOSTÍ O PRÍSPEVOK 
 
Kancelária FNPŠ zriadila členom DR FNPŠ prístup do systému egrant.sk za účelom sprístupnenia informácií 
k jednotlivým výzvam FNPŠ týkajúcim sa športovej infraštruktúry. Predseda DR FNPŠ informoval o procese 
podávania žiadostí a ich administratívneho posúdenia, ako aj o systéme hodnotenia a posudzovania žiadostí, či 
spôsobu práce odborných komisií. Ďalej v systéme e-grant ukázal na konkrétnych žiadostiach rozsah informácií, 
ktoré k jednotlivým žiadostiam zadávajú žiadatelia, ako aj informácie o vyhodnocovaní žiadostí a stave projektov, 
ktoré sú v systéme zaznamenávané v priebehu životného cyklu projektov. Následne členovia DR diskutovali 
o nastavení podmienok jednotlivých výziev týkajúcich sa športovej infraštruktúry a kritériách hodnotenia projektov 
a ich následnej kontroly. Na záver predseda DR FNPŠ informoval o plánovanom vyhlásení novej výzvy na podporu 
športovej infraštruktúry ešte v tomto roku.   
 
Členovia DR FNPŠ hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 2/4/2022 DR FNPŠ:  

DR FNPŠ žiada Správnu radu FNPŠ o predkladanie návrhov výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevkov v rámci programov zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej 
infraštruktúry, resp. zásad, spôsobov, kritérií hodnotenia žiadostí a hodnotiacej komisie o poskytnutie 
príspevku na projekt podpory pred ich schválením na pripomienkovanie Dozornej rade FNPŠ. 

Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 3 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
5. RÔZNE 
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Členovia DR FNPŠ diskutovali o obsahu a zameraní jednotlivých výziev FNPŠ za posledné obdobie, vrátane tých 
zameraných na sanáciu dopadov pandémie COVID-19 na šport. Zároveň sa zaoberali problematikou dopadu 
energetickej krízy na prevádzkovateľov a užívateľov športovej infraštruktúry. S ohľadom na vysoké administratívne 
personálne zaťaženie FNPŠ (sanácia dopadov pandémie COVID-19 na šport) nesúvisiace s prioritným účelom 
jeho pôsobnosti, v tejto súvislosti p. Machová navrhla, aby sa sanácia dopadov energetickej krízy na šport 
nerealizovala prostredníctvom a na náklady FNPŠ.  
 
Členovia DR FNPŠ hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 3/4/2022 DR FNPŠ: 

DR FNPŠ schvaľuje odporúčanie, aby sa v rámci rokovaní o možnej sanácii dopadov energetickej krízy na 
šport nenavrhovalo riešenie tejto agendy prostredníctvom a na náklady FNPŠ. Ak by to bolo možné, 
vhodným riešením pomoci by bolo využitie centrálnych riešení alebo schém pripravovaných v rámci 
Ministerstva hospodárstva SR, prípadne iného ministerstva, ktoré bude touto úlohou poverené.  
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 3 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

Na záver zasadnutia predseda DR FNPŠ p. Peter Dedík poďakoval prítomným členom DR FNPŠ za aktívnu 

účasť na zasadnutí.  

 

 

    Peter Dedík         Veronika Gmiterko 
    predseda Dozornej rady FNPŠ               členka Dozornej rady FNPŠ  

a overovateľka zápisnice 

 

Zora Bednáriková 
               zapisovateľ, vedúca  
     ekonomického oddelenia FNPŠ 
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Uznesenia prijaté na zasadnutí Dozornej rady Fondu na podporu športu dňa 11. októbra 2022:  

 

Uznesenie č. 1/4/2022 DR FNPŠ: 

Dozorná rada Fondu na podporu športu schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia. 

T: ihneď 

Z: Peter Dedík 

 

Uznesenie č. 2/4/2022 DR FNPŠ: 

DR FNPŠ žiada Správnu radu FNPŠ o predkladanie návrhov výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevkov v rámci programov zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, 
resp. zásad, spôsobov a kritérií hodnotenia žiadostí a hodnotiacej komisie o poskytnutie príspevku na projekt 
podpory pred ich schválením na pripomienkovanie Dozornej rade FNPŠ. 

T: ihneď 

Z: kancelária FNPŠ, predseda Správnej rady FNPŠ 

 

Uznesenie č. 3/4/2022 DR FNPŠ: 

DR FNPŠ schvaľuje odporúčanie, aby sa v rámci rokovaní o možnej sanácii dopadov energetickej krízy na šport 
nenavrhovalo riešenie tejto agendy prostredníctvom a na náklady FNPŠ. Ak by to bolo možné, vhodným riešením 
pomoci by bolo využitie centrálnych riešení alebo schém pripravovaných v rámci Ministerstva hospodárstva SR, 
prípadne iného ministerstva, ktoré bude touto úlohou poverené.  
 

 
T: ihneď 

Z: predseda Dozornej rady FNPŠ, predseda Správnej rady FNPŠ 


