
 
Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-7/2022 

 
 

 
ZÁPISNICA 

z 34. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu 
 
 
 
 

Miesto konania: Radnica mesta Žilina, Radničná 1, Žilina (rokovacia miestnosť)  
 
Dátum a čas konania: 20.10.2022, od 09:00 hod. do 13:30 hod. 
 
 
Členovia SR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
1. Ladislav Križan, predseda SR FNPŠ 
2. Lukáš Pitek, člen SR FNPŠ 
3. Ivan Greguška, člen SR FNPŠ 
4. Miroslav Dráb, člen SR FNPŠ 
5. Gábor Asványi, člen SR FNPŠ 
6. Dušan Šaradín, člen SR FNPŠ 
7. Branislav Tréger, člen SR FNPŠ 
8. Michal Varmus, člen SR FNPŠ 
9. Jozef Krnáč, člen SR FNPŠ 
 
Členovia SR FNPŠ neprítomní a ospravedlnení na zasadnutí: 

- 
Členovia DR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 

Peter Dedík, predseda DR FNPŠ  
 
Pracovníci kancelárie FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 

Renata Munková, generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ 
Michal Fabian, právnik kancelárie FNPŠ 
Silvia Ondrejčáková, koordinátorka procesov a projektová manažérka kancelárie FNPŠ 
Michal Noga, projektový manažér kancelárie FNPŠ 

 
Prizvaní hostia na zasadnutí: 
 

Radoslav Jenčuš, externý pracovník kancelárie FNPŠ 
Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina 
Rudolf Chodelka, hlavný architekt mesta Žilina 
Martina Servová, referentka prípravy mesta Žilina  
Ingrid Dolníková, vedúca odboru školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja mesta 
Žilina 
Rastislav Sekerák, oddelenie projektov EÚ mesta Žilina  
Jaroslav Kovalík, konateľ Správy športových zariadení mesta Žilina 
Andrej Czán, prorektor pre rozvoj Žilinskej univerzity 
Róbert Janikovský, vedúci Ústavu telesnej výchovy Žilinskej univerzity  
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ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA 
 
 
1. OTVORENIE A SCHVAĽOVANIE NÁVRHU PROGRAMU ZASADNUTIA VRÁTANE PRÍPADNÝCH ZMIEN 
A DOPLNKOV 
 
Zasadnutie správnej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „SR FNPŠ“) otvoril predseda SR FNPŠ p. Ladislav 
Križan, ktorý bol prítomný online a poveril vedením zasadnutia v Žiline člena SR FNPŠ p. Gábora Asványiho, ktorý 
na úvod privítal členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí a prísediacich, a skonštatoval, že SR FNPŠ je v zmysle 
článku 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ uznášaniaschopná. Vypracovaním zápisnice zo zasadnutia SR 
FNPŠ bol poverený právnik kancelárie FNPŠ p. Michal Fabian a overením zápisnice generálna riaditeľka 
kancelárie FNPŠ p. Renata Munková.  
 
Na úvod predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi uviedol, že program 34. zasadnutia SR FNPŠ bol zaslaný 
všetkým členom SR FNPŠ v termíne 7 dní pred konaním zasadnutia vrátane materiálov a podkladov, za čo 
poďakoval kolegom z kancelárie FNPŠ. Následne odovzdal slovo generálnej riaditeľke kancelárie FNPŠ p. Renate 
Munkovej, ktorá členov SR FNPŠ upozornila, že od 15.06.2022 je účinný zákon č. 177/2022 Z. z., ktorým sa menil 
a dopĺňal zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“). V zmysle novelizovaného znenia ustanovenia § 7 ods. 6 zákona 
o fonde sa z každého zasadnutia SR FNPŠ vyhotovuje okrem zápisu aj zvukový záznam. Zvukový záznam sa 
rovnako ako zápis zverejňujú na webovom sídle Fondu na podporu športu do desiatich dní od zasadnutia SR FNPŠ 
na čas do uplynutia jedného roka od skončenia funkčného obdobia príslušnej správnej rady. Zvukový záznam alebo 
jeho časť sa nezverejňuje, ak tak výslovne rozhodla SR FNPŠ.  
 
Na základe uvedeného predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi požiadal členov SR FNPŠ, aby o predmetnej 
povinnosti rozhodli v úvode zasadnutia. 
 
Po diskusii členovia SR FNPŠ hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/7/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje nezverejňovať zvukový záznam alebo jeho časti 
zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu v zmysle § 7 ods. 6 zákona o fonde. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
Zasadnutie SR FNPŠ ďalej pokračovalo a predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi predložil na zasadnutí 
návrh programu.  
 
Návrh programu zasadnutia SR FNPŠ:  
 

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

a jeho tímom 
3. Kontrola plnenia uznesení 
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4. Informácia od predsedu správnej rady Fondu na podporu športu od jej posledného zasadnutia  
5. Informácia k predloženým žiadostiam na poskytnutie príspevku na projekt podpory významných súťaží 

podľa §15b zákona o fonde 
6. Informácia o stave vysporiadania záväzkov v súvislosti s nárokom na odmenu za výkon funkcie člena 

orgánu Fondu na podporu športu 
7. Informácia o výsledkoch ukončeného verejného obstarávania dispozičných motorových vozidiel pre Fond 

na podporu športu 
8. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu 

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 
a) informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory 

športu 
b) schvaľovanie zmien v projektoch na základe žiadostí predložených prijímateľmi 

9. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu 
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 

a) informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory 
športu 

b) schvaľovanie zmien v projektoch na základe žiadostí predložených prijímateľmi 
10. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú 

infraštruktúru č. 2022/001 
a) informácia o aktuálnom stave formálnej kontroly predložených žiadostí o poskytnutie 

mimoriadnej podpory 
b) schvaľovanie rozhodnutí o poskytnutí mimoriadnej podpory – 2. časť 

11. Rôzne 

 
Po diskusii členovia SR FNPŠ hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/7/2022 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje upravený návrh programu zasadnutia: 
 

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

primátorom mesta a jeho tímom 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Informácia od predsedu správnej rady Fondu na podporu športu od jej posledného zasadnutia  
5. Informácia k predloženým žiadostiam na poskytnutie príspevku na projekt podpory významných 

súťaží podľa §15b zákona o fonde 
6. Informácia o stave vysporiadania záväzkov v súvislosti s nárokom na odmenu za výkon funkcie 

člena orgánu Fondu na podporu športu 
7. Informácia o výsledkoch ukončeného verejného obstarávania dispozičných motorových vozidiel 

pre Fond na podporu športu 
8. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci 

programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 
a) informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt 

podpory športu 
b) schvaľovanie zmien v projektoch na základe žiadostí predložených prijímateľmi 

9. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci 
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 

a) informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt 
podpory športu 

b) schvaľovanie zmien v projektoch na základe žiadostí predložených prijímateľmi 
10. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce 

športovú infraštruktúru č. 2022/001 
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a) informácia o aktuálnom stave formálnej kontroly predložených žiadostí o poskytnutie 
mimoriadnej podpory 

b) schvaľovanie rozhodnutí o poskytnutí mimoriadnej podpory – 2. časť 
11. Rôzne 

 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
2. ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA NA ÚZEMÍ MESTA ŽILINA - HISTÓRIA, STAV A PERSPEKTÍVY 
PREDSTAVENÉ PRIMÁTOROM MESTA A JEHO TÍMOM 
 
Predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi krátko uviedol bod programu a poďakoval v mene členov SR FNPŠ 
primátorovi mesta Žilina p. Petrovi Fiabánemu za srdečné privítanie a odovzdal mu slovo.  
 
Na úvod primátor mesta Žilina p. Peter Fiabáne privítal všetkých členov SR FNPŠ a prísediacich na pôde historickej 
radnice mesta Žilina a veľmi si váži, že členovia SR FNPŠ navštívili mesto Žilina už deň pred zasadnutím 
a absolvovali tak osobne prehliadku športovej infraštruktúry na území mesta Žilina. Následne členom SR FNPŠ 
predstavil svoj tím, ktorý sa venuje rozvoju športovej infraštruktúry v meste Žilina a odprezentoval projekty, vízie a 
zámery rozvoja športovej infraštruktúry mesta Žilina prostredníctvom pripravenej prezentácie. Všetky projekty sú 
v určitom štádiu a podľa tohto prezentáciu rozdelil na nasledovné časti: 1. rozpracované projekty, 2. zámery 
a architektonické štúdie, 3. príležitosti, 4. podnety športových klubov a 5. malé projekty pripravované pre výzvy. 
V úvode prezentácie ukázal ich dispozičné rozloženie v rámci mesta. 
 

 
 
V rámci prvej časti prezentácie s názvom „Rozpracované projekty“ informoval o stave významnej športovej 
infraštruktúre v meste Žilina, a to o mestskej krytej plavárni, zimnom štadióne, športovom centre UNIZA určenom 
na halové športy a Športcentre Karpatská. Následne krátko priblížil aktuálny stav týchto športovísk a zámer 
podpory mesta.  

01 / Mestská krytá plaváreň
02 / Zimný štadión
03 / Športové centrum UNIZA
04 / Športcentrum Karpatská
05 / Športová hala Za plavárňou
06 / Športová hala Vlčince

07 / Športová hala Hájik
08 / Športová hala Bánová
09 / Športovo - rekreačný

areál Žilina Chrasť
10 / Športová hala Bôrik 

- Korytnačka

11 / Areál športu Dubeň
12 / Športový areál Horevažie
13 / Multifunkčné ihrisko Mojšová Lúčka
14 / Multifunkčné ihrisko Budatín
15 / Multifunkčné ihrisko Brodno
16 / Školský športový areály Jarná

17 / Školský športový areály Javorku
18 / Projekt plavárne základnej školy na Hájiku
19 / Detské inkluzívne ihrisko Rodinka
20 / Okrskový park

1
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6

7

8

9
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13

14

15

16 17

18 19
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Zimný štadión
Investície sú zamerané na úsporu energie min. 30%

Modernizácia strojovne

Modernizácia výmenníkovej stanice

Rekonštrukcia strechy so zateplením, výmenou 

svetlíkov a prípravou na fotovoltiku na hlavnej i 

tréningovej hale

Fotovoltická elektráreň na strechách

Výmena okien a zateplenie fasády

Modernizácia osvetlenia tréningovej haly

Investičné plány 2023 – 2027

Športové centrum UNIZA

Multifunkčná športová hala bude mať vnútorné 
rozmery 39 x 60 m a výšku 11m Divácke zázemie je v 

rámci dvoch pevných tribún s kapacitou 300 
divákov. Hracia plocha je určená pre volejbal, 

basketbal, futsal, florbal a tenis. Časť pre 

športovcov má dve nadzemné podlažia, na ktorých 

sa nachádzajú   šatne, hygienické zázemia, 

kancelárie, zasadačka a sklady. 3.np slúži ako 

technické podlažie so strojovňou vzduchotechniky.  

Priestory pre divákov v prípade športových podujatí 
tvoria samostatnú   časť ako aj samostatné 
hygienické zariadenia a bufet.

Rozpočet z roku 2020 počítal s investíciou 9 093 000.

Stavba má územné a stavebné povolenie.
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Následne prešiel k druhej časti prezentácie s názvom „Zámery a architektonické štúdie“, ktoré sa týkali športových 
hál v meste Žilina, a to športovej haly Za plavárňou, športovej haly Vlčince, športovej haly Hájik a športovej haly 
Bánová. Predmetná požiadavka vznikla napriek predchádzajúcej snahe vysporiadať sa jestvujúcimi objektami 
rozostavanej haly na Karpatskej a športovou halou Na Bôriku, ktorá nie je v majetku mesta. Následne sa vytipovali 
lokality v meste na potenciálnu výstavbu nových športových hál. Ide o 4 štúdie objektov na pozemkoch v majetku 
mesta, a to v rôznych častiach, ktorý spracoval útvar hlavného architekta mesta bez spracovanej dokumentácie 
k stavebnému povoleniu.  

 

 

Športová hala ul. Karpatská
V súčasnej dobe v súkromných rukách. Zastupiteľstvo 

ŽSK schválilo uznesenie o zámene majetku so 

súkromníkom, nakoľko má v pláne zriadiť Regionálnu 
hokejovú akadémiu. MZ v Žiline uznesením schválilo 

zámer ukončenia dotačnej zmluvy a prevodu pozemku 

do majetku mesta a následný prevod na ŽSK za 

účelom dokončenia stavby, ktorá má stavebné 
povolenie.

Projekt počíta s 3 halami.

Hala č. 1 ľadová plocha 52 x 26m

Hala č. 2 hokejbal, inline, multifunkcia 52 x 26m

Hala č. 3 plocha 40 x 20m (futsal, florbal), plocha 14 x 

24m (basketbal) a plocha 13,4 x 6,1m (bedminton)

Medzi halami sú plánované 3 tatami pre úpolový šport. 

Architektonická štúdia 

Športovej haly ul. Za Plavárňou

Objekt športovej haly má dve podlažia, nadzemné
a zapustené podzemné.

Nadzemné podlažie je dispozične rozdelené na

dve samostatné časti: vlastná ŠPORTOVÁ HALA

a jednopodlažné zázemie haly. Športová hala je

riešená tak, že umožňuje ligové zápasy prípadne

turnaje 4 hádzanárskych (či volejbalových)
družstiev. Rozmery hracieho priestoru sú 40 x 20 m s

výbehovou zónou z každej strany 2,5m. Rozšírená
plocha umožňuje umiestnenie aj dvoch

tréningových tenisových dvorcov.

Svetlá výška halovej časti je navrhnutá 7,2m po

spodnú hranu nosnej konštrukcie strechy.

V hale je hľadisko pre 280 osôb.

Architektonická štúdia 

Športovej haly Vlčince
Objekt športovej haly má nadzemné
a podzemné podlažie. Nadzemné podlažie je

rozdelené na dve samostatné časti: vlastná
ŠPORTOVÁ HALA a zázemie haly. Športová hala je

riešená tak, že umožňuje ligové zápasy prípadne

turnaje 4 hádzanárskych (či volejbalových)
družstiev. Rozmery hracieho priestoru sú 40 x 20 m.

Svetlá výška halovej časti je navrhnutá 7,2m.

V zázemí haly sú situované štyri šatne pre jednotlivé
družstvá, miestnosť pre rozhodcov, kancelárie a

lekár. Na prízemí pri vstupe do haly sa nachádzajú
vstupné priestory, kaviareň, jej zázemie a sklad

náradia. Zo vstupnej haly je priamy východ k

detským ihriskám spojený s vonkajším sedením.

V podzemnom podlaží sú garáže pre návštevníkov

haly a pre obyvateľov okolitých domov.
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Ďalej pokračoval k tretej časti prezentácie s názvom „Príležitosti“, ktoré sa týkalo športovo - rekreačného areálu 
Žilina Chrasť, športovej haly Bôrik – Korytnačka, areálu vodných športov a športového areálu Horevažie. 
 

 

Architektonická štúdia 

Športovej haly Hájik
Návrh objektu multifunkčnej športovej haly

vychádza z plošných možností pozemku a prihliada

na komponovanie stavby do okolia tak, aby

minimálne, alebo vôbec nezhoršil kvalitu bývania v

bezprostrednom okolí. Objekt je koncipovaný ako

dvojpodlažný objekt s jedným podzemným
podlažím, pričom v suteréne je parkovanie, priestory

šatní pre športové tímy a rozhodcov. Prízemie je

obsadené funkciou multifunkčnej haly, sociálnych

zariadení, bufetu so zázemím, skladom náradia,

ošetrovňou, kancelárie, miestnosťou pre rozhodcov

a pre maséra. Priestor poschodia je navrhovaný ako

galéria, ktorá dopĺňa kapacitu hľadiska športovej

haly. Sú tu navrhované 3 klubovne/školiace

miestnosti a priľahlá plochá strecha navrhovaná
ako zelená, vytvára potenciálny priestor použitia na
komunitné účely.

Architektonická štúdia 

Športovej haly Bánová
Základná škola v mestskej časti Bánová nemá 

telocvičňu. V bezprostrednej blízkosti školy sa 

nachádzajú pozemky, ktoré má mesto už čiastočne 

vysporiadané. Proces vysporiadania pozemkov 

pokračuje. V prípade úspešnosti by bolo možné 
realizovať projekt malej športovej haly so zázemím, 
ktorý by mohlo slúžiť škole, ale aj športovej verejnosti. 

Pozemok susedí s futbalovým ihriskom, ktorého 

pozemok  je v majetku mesta. Futbalové ihrisko je v 

správe  TJ Jednota Bánová, ktorá v spolupráci a 

spolufinancovaním zo SFZ má záujem o rekonštrukciu 

areálu – umelá tráva, osvetlenie, zázemie, tribúna.

Projekt počíta aj s prípadnou podporou mesta.  

„ŠPORTOVO-REKREAČNÝ AREÁL 

ŽILINA – CHRASŤ

Účelom verejnej anonymnej ideovej urbanisticko-

krajinárskej súťaže návrhov „ŠPORTOVO-

REKREAČNÝ AREÁL ŽILINA – CHRASŤ“ bolo získanie

návrhov najvhodnejšieho využitia územia pri sídlisku

Solinky, v priamej väzbe na lesopark Chrasť pre

voľnočasové aktivity širokej verejnosti – obyvateľov
mesta. V území predpokladáme najmä:

 plavecko-rekreačný areál - plaváreň s 25

metrovým bazénom so zázemím a s vonkajšími

plochami pre 600 návštevníkov

 rekreačné a pobytové plochy, bežecké trasy

 ihriská - športoviská pre rôzne vekové kategórie,

 priestor pre voľný pohyb psov s cvičiskom
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Primátor mesta Žilina p. Peter Fiabáne sa pristavil pri uvedenej stavbe športovej haly Bôrik a uviedol, že väčšina 
Žilinčanov si želá návrat tejto haly do majetku mesta Žilina. Po nadchádzajúcich komunálnych voľbách by malo 
prísť opäť k predloženiu ponuky na odpredaj športovej haly mestu. Základným problémom aktuálneho stavu 
na odkúpenie je cena za túto športovú halu spolu s pozemkom, ktorá presahuje miliónovú hodnotu, pričom sa bude 
naviac vyžadovať jej následná rekonštrukcia, a to minimálne hornej kupoly haly. V takomto prípade sa pohybuje 
suma investície v závratných výškach. Mesto Žilina je ochotná ísť do tejto investície za predpokladu, že by našla 
vhodného partnera na výstavbu. Takýmto partnerom by mohol byť štát.  
 

 

 
 
V rámci štvrtej časti prezentácie s názvom „Podnety športových klubov“ odprezentoval krátko požiadavky 
športových klubov, ktoré sa obracali na mesto so žiadosťami o vybudovanie stolnotenisovej haly, areálu plážového 

Športová hala Bôrik 
- Korytnačka
Športová hala na Bôriku bola postavená ešte 
v osemdesiatich rokoch minulého storočia 

(odovzdaná do užívanie 1986)  a patrila               

k unikátnym konštrukciám nielen na Slovensku.               

Hracia plocha dosahuje až 4500 metrov štvorcových, 
hľadisko s tribúnami má kapacitu 3200 miest na 

sedenie, pričom kapacitu bolo možné rozšíriť 
posunutím sedadiel až na 6000 miest.

V súčasnej dobe je v majetku súkromnej spoločnosti.

Súčasťou je areál vhodný na parkovanie, výhodná 

poloha pre hromadnú dopravu a  pešiu dostupnosť.

Areál vodných športov

Žilinský klub vodákov patrí medzi najlepšie kluby na 

Slovensku, ktoré sa venujú vodnému slalomu, zjazdu 

a šprintu na divokej vode. Pravidelne organizuje 
Majstrovstvá Slovenskej republiky v zjazde a šprinte. 

Klub má aj majstrov sveta na divokej vode. 

Záujmom klubu je vybudovať  moderný areál  

vodných športov s kanálom, čím by sa zlepšili 
podmienky  pre tréningovú a súťažnú činnosť. 

Lokalita je vhodná na umiestnenie aj iných 

exteriérových športovísk a rekreačných zón.  

Športová hala Horevažie

Zámer Mesta Žilina vybudovať v lokalite HOREVAŽIE

na nábreží rieky Váh, mimo súčasného zastavaného

územia, športový areál celomestského až
regionálneho významu. Využiť potenciál nábrežia

ako rekreačného priestoru mesta v spojení na
športové zariadenia. Má predpoklady pre

vytvorenie dobre prístupného areálu športu a

rekreácie nezaťažujúceho samotné mesto.

Multifunkčná športová hala predovšetkým pre

halové športy (basketbal, volejbal, hádzaná, florbal,

gymnastika), s regulárnymi rozmermi ihrísk
zodpovedajúcimi medzinárodným požiadavkám.

Hala a malé telocvične 500 – 600 športovcov denne.

Hľadisko pre 2 000 – 3 000 divákov.
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volejbalu, športovej plochy pre americký futbal a športovej plochy pre baseball a softball. Zároveň spomenul aj 
projekt Žilina OKO trails pre horskú cyklistiku.  

 
Posledná a v poradí piata časť prezentácie s názvom „Malé projekty pripravované pre výzvy“ sa týkala menších 
projektov v meste Žilina a ide o nasledovné projekty: Multifunkčné ihriská Mojšová Lúčka, Budatín, Brodno, školské 
športové areály Jarná, Javorku, projekt plavárne základnej školy na Hájiku, detské inkluzívne ihrisko Rodinka 
a Okrskový park. 

 

  

  

ŽILINA OKO TRAILS

Park oficiálne otvorili v roku 2021. Na Hradisku   vznikli 
nové trate v Žiline pre komunitu horskej cyklistiky. 

Multifunkčné ihrisko 

v Mojšovej Lúčke
Vybudovanie viacúčelového multifunkčného ihriska, 
vrátane mantinelov a osvetlenia

Určené pre širokú škálu športov - Futbal, tenis, 

nohejbal, basketbal

Rozmery ihriska 36x18m

Viacúčelové ihrisko 33x18 m pri 

ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, 

Budatín
Výstavba nového viacúčelového ihriska s 

oplotením, osvetlením, bezbariérovým chodníkom 

a prípojkou NN.

Revitalizácia športových ihrísk 

pri ZŠ s MŠ Brodňanská
Revitalizácia futbalového ihriska, ihriska pre 

basketbal a volejbal, plochy pre vrh guľou, 
atletickej šprintovej dráhy, výstavba nového skoku 

do diaľky spolu s osvetlením a zavlažovaním 

trávnatého futbalového ihriska.

Revitalizácia športových ihrísk 

pri ZŠ Jarná
Revitalizácia existujúcich ihrísk v rámci školského 

areálu

• Multifunkčné ihrisko

• Záchytná sieť s osvetlením
• Atletický ovál s 3 dráhami dl 170m so 

šprintovou rovinkou dl 80m

• Skok do diaľky

• Hádzanárske ihrisko s 2 hádzanárskymi 

bránkami

• Záchytná sieť za bránkoviskom (2x)

• Hľadisko

• Spevnené plochy

Revitalizácia športových ihrísk 

pri ZŠ Javorku

Revitalizácia existujúcich ihrísk v rámci školského 

areálu

• Multifunkčné ihrisko

• Záchytná sieť s osvetlením (2x)

• Atletický ovál s 3 dráhami dl 200m 

so šprintovou rovinkou dl 80m

• Skok do diaľky

Plaváreň Základnej školy na 

Hájiku

Spracovaná projektová dokumentácia

Pod základnou školou na sídlisku Hájik existujú 
priestory starého CO krytu, ktoré by mesto Žilina 

rado využilo na športové účely. V rámci štúdie 

chceme nájsť alternatívne riešenia pre športové 
riešenie priestoru, pôvodným zámerom vedenia 

školy bol školský bazén.
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Na záver prezentácie poďakoval všetkým prítomným za pozornosť a uviedol, že v prípade otázok je pripravený 
na ne odpovedať. 
 
Predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi uviedol, že problém budovania, modernizácie a rekonštrukcie 
športovej infraštruktúry je významný a SR FNPŠ vníma investičný dlh aj v tejto oblasti na úrovni 400-450 mil. EUR. 
Fond na podporu športu ako inštitúcia funguje už tretí rok a má za sebou už dve výzvy na podporu športovej 
infraštruktúry, v rámci ktorých podporila vyše 200 projektov. Aktuálne má Fond na podporu športu na podporu 
športovej infraštruktúry otvorený program Športovej infraštruktúry národného významu (ďalej len „ŠINV“), ktorý je 
limitovaný objemom financií a časom čerpania. Ide o finančné prostriedky účelovo určené a poskytnuté vládou 
Slovenskej republiky. Momentálna situácia je taká, že v roku 2023 môžeme čerpať sumu 25,7 mil. EUR a v roku 
2024 finančné prostriedky vo výške 7 mil. EUR. Z odprezentovaných projektov prichádza do úvahy jeden projekt, 
o ktorom už Fond na podporu športu komunikoval s ich zástupcami, a ktorý by bolo možné podporiť po splnení 
všetkých podmienok zo spomínaného balíka. Ide o projekt športového centra UNIZA. Následne doplnil, že Fond 
na podporu športu bude v komunikácii s mestom ohľadne prezentovaných projektov o stave prezentovaných 
projektov. Prvá časť odprezentovaných projektov by mohli byť adeptami na podporu z balíka finančných 
prostriedkov určených na program ŠINV, a to záleží aj na tom, či podpora zo strany vlády Slovenskej republiky 
bude ďalej pokračovať. Fond na podporu športu v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) pripravuje materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky a bude 
komunikovať dôležitosť budovania práve ŠINV aj do budúcna. Táto športová infraštruktúra sa buduje naprieč celým 
Slovenskom a aj Fond na podporu športu má prioritné projekty, ktoré tiež vyhodnocuje rovnako ako spomínané 
budovanie športového centra UNIZA v Žiline. Druhý program na podporu športovej infraštruktúry, ktorý uskutočňuje 
Fond na podporu športu súvisí s tzv. „všeobecnými“ výzvami na športovú infraštruktúru. V danom prípade rovnako 
bolo primátorom mesta odprezentované množstvo projektov mesta, ktoré má mesto pripravené, a ktoré bude môcť 
predložiť v rámci tohto programu na získanie príspevku na projekt podpory športu. Momentálne sú parametre tejto 
výzvy nastavené tak, že v záujme Fondu na podporu športu je jedenkrát ročne vypísať výzvu na podporu športovej 
infraštruktúry. Fond na podporu športu disponuje v zmysle zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) každoročne 
sumou finančných prostriedkov vo výške 20 mil. EUR, z ktorých najmenej 85% sa poskytuje na účel podpory 
výstavby, modernizácie a rekonštrukcie ŠINV a športovej infraštruktúry. V rámci „všeobecnej výzvy“ na podporu 
výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry sa vyžaduje spoluúčasť žiadateľa o poskytnutie 
príspevku na projekt podpory športu, pričom v rámci poslednej výzvy č. 2021/004 to bola minimálna spoluúčasť 
žiadateľa vo výške minimálne 40% oprávnených výdavkov z rozpočtu projektu žiadateľa s určitými finančnými 
limitmi uvedenými v predmetnej výzve. Ďalšie vypísanie takejto výzvy je predbežne naplánované na január 2023, 
a preto odporučil zástupcom mesta pracovať na predmetných projektov, aby boli pripravené. Nateraz podmienky 
výzvy nie sú zverejnené, ale uviedol, že sa môžu žiadatelia inšpirovať predchádzajúcimi podmienkami z poslednej 
výzvy na podporu športovej infraštruktúry. Fond na podporu športu sa snaží každú výzvu vyhodnotiť a nastaviť 
podmienky ďalšej výzvy. Pravdepodobne niektoré hodnotiace kritéria sa môžu meniť. Vzhľadom na závery prijaté 
na nedávnej konferencie Šport a právo, kde sa diskutovalo aj o problematike energetickej udržateľnosti športovej 
infraštruktúry, by do novej výzvy radi implementovali aj kritérium hospodárnosti a energetickej udržateľnosti. 
Následne požiadal predsedu SR FNPŠ p. Ladislava Križana o prípadné doplnenie.  
 
V úvode sa predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan opäť ospravedlnil zástupcom mesta Žilina, Žilinskej univerzity, 
členom SR FNPŠ a prísediacim, že sa nemohol zo zdravotných dôvodov zúčastniť tohto zasadnutia osobne. 
Rozumie skutočnosti, že je tesne pred komunálnymi voľbami, avšak vyslovil želanie, aby do budúceho volebného 
obdobia bol, pokiaľ by to bolo možné, vnútorný plán úloh mesta Žilina v spolupráci so Žilinským samosprávnym 
krajom, ktorý by hovoril o zmierňovaní a postupnom zmenšovaní spomínaného investičného dlhu, ktoré majú 

Detské inkluzívne ihrisko 

RODINKA, ul. Severná, 

Žilina – Hliny VII

Detské ihrisko tvorí vybavenosť pre voľnočasové 
aktivity detí a rodičov, obsahuje inkluzívne herné 
prvky – pre deti s určitým hendikepom

Inkluzívne prvky – kolotoč, hojdačka, hniezdo, 

pieskovisko

Fitdráha sa skladá z prvkov ako kladina, lanové 
chyty určené na rúčkovanie, lanová sieť, pníky na 
preskok, liany

Altánok, loď so šmýkľavkou, reťazové hojdačky

Ihrisko sa tvarovo prispôsobí medzi vzrastlú zeleň

Okrskový park, ul. Bajzová, 

Žilina

Objektová skladba:

SO 01 Areálové komunikácie a spevnené plochy

SO 02 Sadové úpravy
SO 03 Detské ihrisko

Detské ihrisko pozostáva z 2 častí:
•športovisko pre hranie loptových hier –
viacúčelovo využité basketbalové ihrisko

•detské ihrisko

Ihriská sú oddelené oploteniami.

SO 04 Drobná architektúra
SO 05 Verejné osvetlenie

SO 06 Vodovodná prípojka
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všetky samosprávy, ktoré sú poväčšine vlastníkmi športovej infraštruktúry. Potvrdil slová predsedajúceho člena SR 
FNPŠ p. Gábora Asványiho s tým, že tzv. všeobecná výzva na podporu športovej infraštruktúry by mala byť 
vyhlásená v čase, kedy aj samosprávy budú mať schválené rozpočty po komunálnych voľbách. Na dnešnom 
zasadnutí SR FNPŠ by sa rád venoval najmä účelovo určeným finančným prostriedkom na ŠINV, keďže ich použitie 
je časovo limitované do roku 2023, resp. 2024 aj pre už dva prebiehajúce projekty ŠINV v Trenčíne a Košiciach. 
Práve táto téma je aj po spoločnom stretnutí, ktoré spolu absolvovali na pôde Slovenského olympijského 
a športového výboru (ďalej len „SOŠV“) a spoločných telefonických komunikáciách k projektom aktuálne kľúčová 
a je potrebné sa zamerať na spomínané projekty. V rámci tohto balíka finančných prostriedkov sme limitovaní 
časom, a to v prípade balíka na rok 2023 ide zhruba o celkovo 15 mesiacov a 7 mil. EUR bude možné použiť až 
do roku 2024. Nevylučuje a skôr to smeruje k tomu, že mnohé projekty budú presahovať obidva roky (2023, 2024), 
keďže stupeň pripravenosti týchto projektov po celom Slovensku aj po  eminentnej snahe Fondu na podporu športu, 
keďže Fond na podporu športu nie je stavebník, ani prevádzkovateľ alebo vlastník, nie sú v stave v akom by sme 
si ich všetci želali. Členovia SR FNPŠ by boli radi, aby rozhodnutia smerovali k sociálnemu zmieru nielen naprieč 
80 športami, ale aj naprieč celým územím Slovenska. Na základe toho požiadal zástupcov mesta Žilina a Žilinskej 
univerzity, aby sa začali diskusie o tom, čo je reálne podporiť, keďže je v záujme Fondu na podporu športu pomáhať 
v tejto veci.  
 
Predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi požiadal zástupcov Žilinskej univerzity, aby odprezentovali 
prítomným projekt športového centra UNIZA a jeho stav. V tejto časti bodu programu sa slova ujal prorektor 
pre rozvoj Žilinskej univerzity p. Andrej Czán, ktorý poďakoval za slovo a odprezentoval spomínaný projekt Žilinskej 
univerzity v Žiline. Cieľom projektu univerzity je podporiť mladých ľudí, aby mohli mať lepšie podmienky 
na športovanie. Z historického pôsobenia Žilinská univerzita začala oslavovať svoje 70. výročie. Okrem edukácie 
a výskumu je pre univerzitu dôležité ponúknuť svojim študentom služby ubytovacieho, stravovacieho a aj 
športového charakteru. Univerzita hľadá určité možnosti spolupráce a spolupráca s mestom Žilina za posledné 
obdobie je veľmi zaujímavá, čo môžete vidieť v náhľade prezentovaného projektu športového centra UNIZA. 

 

 

ŠPORTOVÝ AREÁL UNIZA NA VEĽKOM DIELI
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV UNIZA
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Zámerom univerzity je vybudovanie atletického areálu so 400 m dráhou, ktorý spĺňa náležitosti pre atletické športy 
a tiež sa tam nachádza multifunkčné ihrisko. To sa aktuálne realizuje v areáli univerzity s finančnou podporou 
mesta Žilina na úrovni 50%, ktoré sa podieľa rovnako aj na prevádzke. Následne ukázal dispozičné rozdelenie 
areálu. 

 
Pri vizualizácii projektu sa pristavil a poukázal na budovu športovej haly. Žilinská univerzita disponuje 8000 až 9000 
študentami z celého Slovenska ale aj zo zahraničia, a preto vnímajú tento projekt ako veľmi významný. Vzhľadom 
na historický odkaz halových športov na území mesta Žilina a stav športovej haly Na Bôriku, prišla Žilinská 
univerzita s týmto návrhom novej športovej haly v areáli univerzity. Následne predniesol základné technické 
špecifikácie k prezentovanému návrhu športovej haly. V prípade športovej haly sa stavebný pozemok nachádza 
v zastavanom území s výlučne občianskou vybavenosťou, na pozemku p. č. 5118/17 k. ú. Žilina, ostatná plocha, 
výmera 7010 m2 a 5118/23 k. ú. Žilina, ostatná plocha, výmera 1166 m2. Pozemok nie je zaťažený vecnými 
bremenami. Predmetná stavba bude napojená na verejný vodovod, horúcovod, optickú sieť, el. sieť aj splaškovú 
kanalizáciu, ktoré sú v jej okolí. Inžinierske siete budú situované na pozemkoch p.č. 5118/4, 5118/8, 5118/17, 
5118/18, 5118/19, 5118/20, 5118/23. Prístupová komunikácia k objektu bude situovaná na pozemkoch č. 5118/17, 
5118/19, 5118/20 od Univerzitnej ulice. Peší chodník od ulice Vysokoškolákov na pozemku p.č. 5118/8. Plocha na 
pozemku p.č. 5118/17, 5118/23 je 8.176 m2, pričom zastavaná plocha je v rozmere 3.479 m2 a obostavaný priestor 
je celkovo 48.363 m2. Úžitková plocha objektu je rozdelená do troch nadzemných podlaží v celkovom rozmere 
4.456,10 m2. Kapacita haly je určená pre 80 športovcov a 300 návštevníkov. Budova športového centra má 
základné rozmery 70,625 x 48,22 m. K budove je pričlenený sklad k atletickej dráhe s rozmermi 24,650 x 5,400 m. 
Budova sa člení na priestory telocvične a časť pre sociálne, hygienické a technické zázemie. Časť, v ktorej sa 
nachádza telocvičňa má vnútorné rozmery 60,45x39,77 m a svetlú výšku v najvyššom bode 11,700 m. Súčasťou 
telocvične sú aj dve pevné tribúny, každá s kapacitou 150 miest. Časť pre športovcov má dve nadzemné podlažia, 
na ktorých sa nachádzajú šatne, hygienické zázemia, kancelárie, zasadačka a sklady. 3. NP slúži ako technické 
podlažie so strojovňou vzduchotechniky. Priestory pre divákov v prípade športových podujatí tvoria samostatnú 
časť ako aj samostatné hygienické zariadenia a bufet. Z exteriéru od strany atletickej dráhy sú prístupné šatne 
pre vonkajšie športoviská rozdelené pre mužov a ženy, hygienické vybavenia, WC a skladové priestory. Ďalej 
uviedol zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického riešenia stavby. Stavba je 
navrhnutá v ploche D.1.1, kde územie je definované podľa územného plánu zóny ako pozemky pre umiestnenie 
objektov ŽU ako špecifickej občianskej vybavenosti s prevládajúcou športovou vybavenosťou. V blízkosti sa 
nachádza atletický štadión, ktorý bude využívať obslužnosť budovy športového centra. Objem novostavby 
športového centra na pozemku p. č. 5118/17, 5118/23 je navrhnutý tak, aby návrh rešpektoval odstupové 
vzdialenosti od spoločných hraníc susedných pozemkov podľa technických požiadaviek na výstavbu. Budova 
športového centra má rozmery 70,625 x 48,22 m. Architektonické riešenie je v tomto prípade stavby podriadené 
funkčnosti s ohľadom na možnosti výstavby v tejto lokalite. Dopravná obslužnosť navrhovaného objektu je daná 
jeho polohou v tesnej nadväznosti na verejnú komunikáciu smer Univerzitná ulica. Objekt bude na túto ulicu 
dopravne napojený príjazdovou cestou. Z juhovýchodnej a juhozápadnej strany sú dva hlavné vstupy pre peších. 
Jeden je pre športovcov a druhý pre divákov v prípade usporiadania športových akcií. Zo severozápadnej 
a severovýchodnej strany je osem únikových východov, ktoré sú riešené kvôli prípadnej evakuácií. 
Zo severozápadnej strany je sklad s garážovou bránou, ktorý slúži pre obsluhu atletickej dráhy. Fasáda objektu je 
riešená ako drevená lamelová prevetrávaná konštrukcia v kombinácii s kovovou kazetovou fasádou z titán 
zinkového plechu. V rámci hracej plochy budú vyčlenené športoviská, a to hlavná plocha : 1 x volejbal, 1 x tenis, 1 
x basketbal, 1 x florbal – 40x20m a 1 x futsal – 40x20m. Prevádzkový režim športovej haly bude počas pracovných 
dní - 25 až 50 ľudí v priebehu celého dňa. Cez víkend by sa uskutočňovali športové akcie, turnaje približne pre 200 

ŠPORTOVÝ AREÁL UNIZA– SITUÁCIA

CELKOVÝ POHĽAD NA ŚPORTOV AREÁL UNIZA
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ľudí. Z exteriéru od strany atletickej dráhy sú prístupné šatne pre vonkajšie športoviská rozdelené pre mužov a 
ženy, hygienické vybavenia, WC a skladové priestory.  

 

  
Súčasťou komplexu je aj spomínaný atletický ovál o dĺžke 400 m s umelými polyuretanovými povrchmi hr. 10-13 
mm a úpravou futbalového ihriska s prírodnou trávou. Táto plocha bude využívaná počas tréningového procesu 
študentov univerzity, prípadne miestnym atletickým klubom, na súťaže študentov a pod. Plocha navrhnutého 
športoviska bude disponovať umelým športovým povrchom. Po obvode atletického oválu bude vybudovaný 
chodník zo zámkovej dlažby pre pohyb športovcov a na odkladanie atletického náradia počas pretekov. Areál bude 
oplotený a osvetlený umelým osvetlením s možnosťou regulácie hladiny osvetlenia. Pre divákov budú vybudované 
tribúny. Každá tribúna je pre 57 divákov a skladá sa z jednotlivých dielcov dl. 1500 mm, každý diel má tri stupne. 
Atletický ovál, dl. 400 m, rovinka 135 m: Umelý povrch bude červený. Čiarovanie jednotlivých dráh na ovále a 
základných handicapov bude prevedené bielou farbou, ostatné handicapy budú prevedené v rozdielnych farebných 
odtieňoch. Na západnej strane pri bežeckej rovinke bude rozbežisko s umelým povrchom a doskočisko pre skok 
do diaľky s pieskom a sektor skoku do výšky. Na východnej strane vo vnútri oválu bude sektor vrhu guľou. Následne 
sa v strede bude nachádzať futbalové ihrisko s prírodnou trávou, kde pôvodný porast trávnika na celej ploche 
ihriska v hrúbke 20 mm bude zrezaný a potom bude vykonaná celoplošná odkopávka o priemernej hr. 170 mm 
potrebná pre realizáciu novej vegetačnej vrstvy. Pre závlahu ihriska s prírodnou trávou je navrhnutý závlahový 
systém Perrot s 15 postrekovačmi. Tri plnokruhové postrekovače s krytom s umelou trávou sú umiestnené v ose 
hracej plochy, ostatné sú výsečové a sú umiestnené po obvode plochy cca 15 cm od obrubníku smerom do ihriska. 
Napájanie systému pre prírodnú trávu bude prevedené z novej čerpacej stanice. Hĺbka uloženia potrubia je 70 cm 
pod povrchom. Automatický chod je zaistený pomocou riadiacej jednotky závlahy Water Control, ktorá bude 
umiestnená v objekte čerpacej stanice a bude spojená ovládacími káblom s postrekovačmi so vstavanými 
elektroventilmy. Ovládacie káble budú umiestnené súbežne vo výkope pre potrubie závlahy.  

ŠPORTOVÉ CENTRUM – POHĽAD OD UNIZA

ŠPORTOVÉ CENTRUM – POHĽAD Z HLAVNEJ CESTY

ŠPORTOVÉ CENTRUM - INTERIÉR
ŠPORTOVÉ CENTRUM – TRIBÚNA
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Poslednou časťou športového centra by boli viacúčelové ihriská. Po obvode viacúčelového ihriska a predelenie 
medzi basketbalom a hádzanou bude záchytné oplotenie v. 5,0 m so sieťou. Na záver bude osadené športové 
vybavenie ihriska. Na ploche budú vyznačené tieto typy športov: 2 x volejbal, 2 x basketbal a 1 x hádzaná/malý 
futbal. Viacúčelové ihrisko bude vybavené základným športovým príslušenstvom pre navrhované športy, t.j. stĺpiky 
sietí na volejbal a tenis vr. sietí, basketbalové koše a bránky na hádzanú (malý futbal). Pre docielenie 
multifunkčnosti ihriska sú prvky športového príslušenstva navrhnuté ako osadzovacie (nie pevne zabudované), a 
to do pripravených montážnych puzdier v betónových pätkách. V prípade ich demontáže bude príslušné puzdro 
opatrené krytkou s umelým povrchom na hornej strane, ktoré zacelí montážny otvor. 

 
Na záver uviedol, že by to bola z celkového pohľadu veľmi zaujímavá integrovaná súčasť športových aktivít mesta 
a univerzity ako takej. Celková rozpočtovaná suma projektu športového centra UNIZA sa pohybuje vo výške okolo 
9 mil. EUR s DPH, čo je však celková suma vypočítaná pred 2 až 3 rokmi. Predpoklad navýšenia sa pohybuje 
v rozmedzí 20 % až 25 % z celkovej rozpočtovanej sumy. Následne požiadal vedúceho Ústavu telesnej výchovy 
Žilinskej univerzity p. Róberta Janikovského, aby informoval prítomných o bližších športových aktivitách 
plánovaných v tomto športovom centre UNIZA. 
 
Vedúci Ústavu telesnej výchovy Žilinskej univerzity p. Róbert Janikovský informoval o športových parametroch 
športovej haly. Hracia plocha má rozmery približne 2400 m2, čo umožňuje využitie súčasne troch alebo dokonca 
štyroch basketbalových ihrísk. Plochy sú určené na tréningový proces alebo mládežnícke športové podujatia. Ďalej 

ATLETICKÁ DRÁHA

VIACÚČELOVÉ IHRISKÁ
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sa tam nachádza centrálne ihrisko pred tribúnou, ktorý má rozmer 40x20 m. A čiastočne to bude uzavreté 
závesným systémom, kde by boli štyri ihriská na bedminton. V celej hale bude 10 šatní so sociálnymi zariadeniami, 
zasadačka a konferenčná miestnosť, bufet a skladové priestory. Športová hala má prioritne slúžiť na výučbu 
telesnej výchovy pre študentov Žilinskej univerzity, kde hodiny telesnej výchovy absolvuje 4000 až 5000 študentov 
ročne. Okrem výučby sa počíta aj s tréningovým procesom pre športové kluby, ktoré fungujú popri univerzite 
a pôsobiace v extralige vo florbale, extralige volejbalu žien, 1. lige volejbalu mužov a 1. lige basketbalu mužov. 
Okrem týchto družstiev univerzita počíta, že tieto priestory budú využívať aj mestské športové kluby na tréningový 
proces a stretnutia. Keďže hovoríme o športovej infraštruktúre národného významu, v jeho priestoroch sa môžu 
uskutočňovať sústredenia športových tímov alebo turnaje, vzhľadom k tomu, že univerzita disponuje aj ubytovacími 
kapacitami. Na záver uviedol, že prípadne sa tu môže uskutočňovať aj podujatia komerčného charakteru ako 
napríklad výstavy a menšie koncerty. 
 
O slovo požiadal predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a v súvislosti s odprezentovaným projektom ho 
zaujali dva momenty. Prvým bola plánovaná výška stropu haly vzhľadom na prezentovanú vizualizáciu, a či výška 
je dostatočná na majstrovské stretnutia volejbalu. Na uvedené reagoval prorektor pre rozvoj Žilinskej univerzity 
p. Andrej Czán a odpovedal, že v najvyššom bode športovej haly je výška 12 m a najnižšom bode 10 m. Následne 
ho doplnil vedúci Ústavu telesnej výchovy Žilinskej univerzity p. Róbert Janikovský a myslí si, že volejbal počíta 
s maximálnou výškou stropu 10 m. Druhým momentom je fakt, že o parametroch už rokovali so zástupcami 
palubovkových športov, ktorí dali určité odporúčania, ale súviselo to aj s kapacitou divákov v halách. Predložil preto 
zástupcom Žilinskej univerzity otázku ako je riešená problematika prípadného navýšenia kapacity miest 
pre divákov. Na uvedené odpovedal vedúci Ústavu telesnej výchovy Žilinskej univerzity p. Róbert Janikovský s tým, 
že túto problematiku je možno zabezpečiť zásuvnými modelmi tribún, ktoré by boli uložené na opačnej strane už 
navrhovaných stacionárnych tribún. V prípade zapojenia aj týchto mobilných tribún by sa kapacita mohla navýšiť 
až do počtu 1500 divákov. 
 
O slovo požiadal aj člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger a opýtal sa ako sa počíta s riešením prevádzkových nákladov 
na športovú halu. Na uvedené odpovedal prorektor pre rozvoj Žilinskej univerzity p. Andrej Czán a uviedol, že 
v rámci prevádzky sa počíta s modernými technológiami. Celkovo univerzita sa už v rámci iných nehnuteľností 
snaží znížiť energetické zaťaženie budovaním a zapájaním nových technológií do prevádzky, a to napríklad aj 
využitím solárnej energie. Vykurovanie športovej haly by malo byť centrálne v rámci univerzity. Výhodou 
univerzitného areálu je jeho kompaktnosť a spolu s ubytovacími kapacitami tvorí jeden komplex. 
 
Ďalej o slovo požiadal predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a uviedol, že má tri konkrétne otázky. Požiadal 
o informáciu k stavu stavebného konania, keďže mal informáciu, že stavebné konanie bolo začaté 17. februára 
2020 s tým, že bolo doplnené, ale napriek tomu si chce overiť, či na túto stavbu je stále právoplatné stavebné 
povolenie. Druhá otázka je skôr odporúčanie a týka sa štúdie uskutočniteľnosti, ktorá musí byť predložená Útvaru 
hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ÚHP“) v zmysle zákona o fonde a musí 
rátať aj s prevádzkovým modelom. Tým, že to má byť súčasťou Žilinskej univerzity a  športová hala nebude 
v nepretržitej prevádzke 24h, tak ten počet hodín bude disponibilný, a preto bude veľmi dôležité, aby sa nastavili 
vzťahy, kedy tam bude výuka a kedy tam budú športové kluby a za akých finančných okolností aj z pohľadu nejakej 
neoprávnenej štátnej pomoci. Tretia otázka sa týkala predpokladaných investičných nákladov, či ďalší partneri ako 
mesto Žilina prípadne iní sú pripravení na spolufinancovanie, ktoré musí byť zásadné pri realizácii takéhoto 
projektu. Odvolal sa pri tom už na spomínané projekty v Trenčíne a Košiciach. Na uvedené otázky reagoval 
prorektor pre rozvoj Žilinskej univerzity p. Andrej Czán a uviedol, že v prípade stavebného povolenia to by malo 
byť naďalej platné ďalší rok (pozn. do roku 2023). K prevádzke športovej haly uviedol, že tá by mala byť 
zabezpečená univerzitou s tým, že riešenie prevádzkových nákladov športovej haly by malo vyplynúť po dohode 
s mestom Žilina v akej výške sa na tom budú spoločne podieľať. K poslednej otázke týkajúcej sa spolufinancovania 
projektu uviedol, že verí zapojeniu mesta Žilina do tohto projektu, tak ako šli spoločne do projektu výstavby 
spomínaného atletického oválu. 
 
O slovo požiadal aj primátom mesta Žilina p. Peter Fiabáne, ktorý upozornil na pravidlá medzinárodnej volejbalovej 
federácie, podľa ktorých na medzinárodné stretnutia je potrebný hrací priestor so stropom vo výške minimálne 
12,5 m. Doplnil však, že nejde o technicky neprekonateľný problém vzhľadom na predložené špecifikácie športovej 
haly, ale bude potrebné tieto skutočnosti zohľadniť. 
 



 16 

O slovo požiadal aj predseda DR FNPŠ a tiež generálny riaditeľ sekcie MŠVVŠ SR p. Peter Dedík a reagoval práve 
na skutočnosť spomínanú primátorom mesta Žilina k parametrom športovej haly, ktoré by mala spĺňať. Ak by mala 
byť táto športová hala klasifikovaná ako ŠINV, tak malo by tam byť možné zorganizovať medzinárodné podujatia 
možno nie na úplne najvyššej úrovni dospelých, ale aspoň v mládežníckych kategóriách. Rovnako vníma napríklad 
spomínanú výšku ako problematickú pre zaradenie športovej haly do skupiny ŠINV. Bude potrebné tieto technické 
parametre preveriť prípadne s príslušnými národnými športovými zväzmi. 
 
O slovo požiadal opäť člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger a uviedol, že má skúsenosť s prestavbou športovej haly 
a kvôli spomínaným parametrom sa môže využívať iba na stretnutia mládeže a do juniorky, avšak bola by škoda 
keby to nebolo určené na medzinárodné stretnutia, keďže univerzita má pekný komplex a disponuje stravovacími 
možnosťami, resp. ubytovacími kapacitami. Na záver uviedol, že to vníma ako technickú vec, na ktorú by mal 
odpovedať projektant projektu, či takéto technické riešenie je možné.  
 
Ďalej pokračoval predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi aj vzhľadom k včerajšiemu absolvovaniu prehliadky 
športovísk v meste Žilina, kde otvorili túto tému a uviedol, aby bola zodpovedaná otázka ohľadom vyššej 
predpokladanej hodnoty zákazky v tomto projekte. Na uvedené otázky opätovne reagoval prorektor pre rozvoj 
Žilinskej univerzity p. Andrej Czán a uviedol, že vo výške 5-6 mil. EUR sú náležitosti stavebného charakteru 
a zvyšná časť predpokladaných finančných prostriedkov sa týka ekologických aspektov stavby. Uvedené doplnil 
vedúci Ústavu telesnej výchovy Žilinskej univerzity p. Róbert Janikovský a poznamenal, že i keď sa v rámci projektu 
stále baví o jednej športovej hale, de facto však v rámci tejto haly je možné vytvoriť niekoľko športovísk, 
resp. rozmerovo zahŕňa 2-3 menšie hracie plochy.  
 
Následne predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi uviedol, že momentálne vníma predmetnú problematiku 
tak, že disponuje SR FNPŠ všeobecnými informáciami a mali by sme to spoločne posunúť do praxe. V prípade, že 
by bol program ŠINV kontinuálny, tak by sme si ďalej odkomunikovali tento projekt a posunuli ho ďalej. Momentálne 
sme v rámci tohto programu aj v časovom horizonte, keďže disponujeme disponibilnými finančnými prostriedkami 
a na kontinuitu tohto programu má vplyv aj politická vôľa. V tomto je potrebné sa baviť o tom, či je možné 
spoluprácu rozvíjať v nastavených parametroch a či je možné tento projekt realizovať v určitom čase a nadviazať 
ich na jednotlivé tranže, projektovú dokumentáciu, časový harmonogram, a to všetko v zmysle nastavených 
podmienok Fondu na podporu športu v rámci tohto programu ŠINV a podmienok stanovených zákonom o fonde.  
 
V rámci diskusie o slovo požiadal aj predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a súhlasil s predsedajúcim členom SR 
FNPŠ p. Gáborom Asványim, pričom doplnil, že zákon o fonde ustanovuje, že projekt ŠINV musí disponovať 
štúdiou uskutočniteľnosti, ktorá musí ísť na posúdenie ÚHP. Vzhľadom na vzájomnú komunikáciu s predstaviteľmi 
UNIZA odporúča, aby bola otvorená, pravdivá a vysporiadala sa aj s otázkou samotnej prevádzky športovej 
infraštruktúry. Keďže v prípade realizácie projektu budú čeliť kolízii navzájom stojacich záujmov univerzity, ktorým 
je doobeda výchova a vzdelávanie študentov vrátane poobedňajších hodín, kde by mohli byť vysokoškolské kluby 
a záujmom iných športových klubov na území mesta Žilina, ktoré nemusia byť späté s univerzitou. Druhý moment 
podľa jeho názoru je, že tento projekt nie je možné realizovať bez významnej finančnej spoluúčasti nielen mesta, 
ale v optimálnom prípade aj samosprávneho kraja, a to z dôvodu regionálneho (krajského) významu športoviska. 
Na záver uviedol, že toto sú východiská, na ktorých je potrebné pracovať a drží palce, aby sa to zrealizovalo. 
Vzhľadom na výrazný investičný dlh v tejto oblasti je možné túto situáciu vyriešiť iba spájaním partnerov a síl 
pri budovaní takejto infraštruktúry a ako príklad uviedol vzájomnú podporu rekonštrukcie krytej plavárne na STU 
v Trnave. 
 
Na uvedené zareagoval predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a položil otázku predsedovi SR FNPŠ 
p. Ladislavovi Križanovi, aké konkrétne kroky si Fond na podporu športu určí, čo nás v rámci tejto problematiky 
čaká na ďalšie obdobie. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan požiadal kolegov, ktorí prezentovali projekt 
športovej haly UNIZA, aby dali dokopy všetky materiály a spojili sa s kolegom z kancelárie FNPŠ p. Radoslavom 
Jenčušom, ktorý bude mať na starosti agendu ŠINV a aby sme mohli veci spracovať a prijať rozhodnutia. 
 
O slovo požiadal opäť primátor mesta Žilina p. Peter Fiabáne a vzhľadom na zatiaľ odprezentované zastáva názor, 
aby univerzita v spolupráci s mestom o finančné prostriedky na podporu tohto projektu zabojovala. Domácou 
úlohou bude sa vysporiadať nielen so spomínanými technickými problematikami. Mesto má záujem vstúpiť 
do projektu, keďže už spoluprácu s univerzitou už absolvoval v minulosti, ale musí splniť aj očakávania mesta. 
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Projekt bol koncipovaný, aby prvotne riešil problémy športovania študentov univerzity, čo vníma ako úplne 
legitímne, ale čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov z programu ŠINV nebude možné bez úpravy 
projektu s možnosťou organizovania medzinárodných športových podujatí. Bude dôležité, aby sa Žilinská univerzita 
na to pozrela aj touto optikou. Pre mesto Žilina, ktoré by malo do toho investovať finančné prostriedky 
napr. vo výške 5 mil. EUR, tak takúto investíciu musia schvaľovať mestskí poslanci, ktorí sa budú pýtať do akého 
projektu sa chce investovať, a prečo sa nedajú finančné prostriedky mesta do dvoch športových miestnych hál, 
pričom to nemyslí v zlom, ide len o obhájenie tohto projektu, čo vníma ako domácu úlohu pre zástupcov mesta 
a predstaviteľov univerzity. Na záver uviedol, že napriek všetkému bude ambíciou mesta Žilina zabojovať 
o uvedené finančné prostriedky na podporu tohto projektu, a tak o ďalší rozvoj športu v meste.  
 
Predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi ešte vyjadril záujem o predbežné stanovisko zo strany MŠVVŠ SR 
pokiaľ by sa to na úrovni Fondu na podporu športu dopracovalo do stavu, že sa tento projekt predloží na vláde 
Slovenskej republiky, či možno očakávať súčinnosť v tejto veci. Na uvedené reagoval predseda DR FNPŠ 
a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík a uviedol, že podľa jeho osobného názoru by sa tento 
projekt nemal predkladať na vládu Slovenskej republiky, pretože ide o športovú halu, ktorých na Slovensku môže 
byť niekoľko a nemyslí si, že by to potom splnilo účel aký normotvorca zamýšľal. V prípade ŠINV by malo ísť 
o jedinečnú významnú športovú infraštruktúru, ako napr. Národné strelecké centrum, ktorá je jedinečná a 
vybudovaná pre účely reprezentácie. Na záver uviedol, že sa plne stotožňuje s názorom primátora mesta Žilina, 
že je potrebné prerobiť prezentovaný projekt, aby tam bolo možné organizovať medzinárodné podujatia.  
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger, ktorý pripomenul zástupcom mesta Žilina a Žilinskej univerzity, 
že bude potrebné predložiť aktualizovaný výkaz výmer projektu športovej haly UNIZA, keďže sa vzhľadom 
na predložený neaktuálny výkaz výmer spomínala predbežná kalkulácia navýšenia finančných nákladov na úrovni 
20-25%.  
 
O slovo požiadal opäť predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a opakovane poprosil prítomných zástupcov mesta 
a univerzity, ak máme spoločne zmenšovať spomínaný investičný dlh, tak bolo by vhodné vnímať určitú mierku, 
pričom ako príklad uviedol rekonštrukciu starej športovej haly na Mojzesovej ul. v Košiciach za pomoci Fondu 
na podporu športu, kde pôsobí najúspešnejší ženský basketbalový tím na Slovensku za posledných 15 rokov 
a nemali by tak takúto športovú halu s rozmermi 40x20 m. Ďalej poukázal na fakt, že zdroje na podporu nie sú 
neobmedzené, a preto ako jedinú možnosť pomôcť jednotlivým mestám a obciam s rozvojom a podporou športovej 
infraštruktúry vníma spoluprácu a spolufinancovanie.  
 
Slovo si vzal externý pracovník kancelárie FNPŠ p. Radoslav Jenčuš a uviedol operatívne niekoľko technických 
a štatistických údajov na porovnanie k veľkosti športovej haly UNIZA. V rámci obdobného športoviska, športovej 
haly v Turzovke, ktorú podporil Fond na podporu športu v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
športovej infraštruktúry bol investičný náklad 4,2 mil. EUR na 1685 m2 v prepočte to je 2505 EUR na 1 m2. V rámci 
projektu športovej haly UNIZA, ak by vzal do úvahy nový predpokladaný rozpočet haly vo výške 11 mil. EUR, tak 
na 1 m2 to vychádza 3100 EUR. V prípade obostavaného objemu vychádza parameter 245 m3 a pri tejto hale 227 
m3, čiže sa z tohto dá vyvodiť, že táto športová hala je primerane väčšia vo vzťahu k predpokladanému 
navrhovanému rozpočtu, nie však mimoriadne.  
 
O slovo sa prihlásil opäť primátor mesta Žilina p. Peter Fiabáne a otvorene požiadal o zodpovedanie otázky, či je 
reálne šanca sa uchádzať o podporu finančných prostriedkov na tento projekt, vzhľadom na uvedené skutočnosti.  
 
O slovo sa prihlásil aj člen SR FNPŠ p. Michal Varmus a poznamenal, že v podstate nemáme presne zadefinované, 
čo je „športová hala národného významu“, a preto sa v princípe môžeme baviť o „tréningovej hale národného 
významu“, kde by mohlo byť možné uskutočňovať rôzne medzinárodné sústredenia a nemusí spĺňať medzinárodné 
kritériá pre všetky športy.  
 
Primátor mesta Žilina p. Peter Fiabáne požiadal členov SR FNPŠ o stanovenie nejakého termínu dokedy majú 
dopracovať materiály v zmysle záverov prijatých na zasadnutí a predložiť ich SR FNPŠ. Na uvedené krátko 
zareagoval predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a uviedol, že v zmysle uvedených záverov 
odsúhlasených na zasadnutí budú koordinovať v rámci Fondu na podporu športu jednotlivé kroky k tomu a budú 
zástupcov Žilinskej univerzity a mesta Žilina informovať. Následne zástupcom Žilinskej univerzity uviedol, že Fond 
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na podporu športu bude vyhlasovať tzv. „všeobecnú výzvu“ v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúry a keďže pozná problematiku Žilinskej univerzity chcel by aj takouto cestou 
podporiť opätovné podanie žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu.  
 
Na záver tohto bodu primátor mesta Žilina p. Peter Fiabáne poďakoval kolegom z úradu mesta Žilina a Žilinskej 
univerzity za prípravu prezentácií a rovnako tak všetkým členom SR FNPŠ. 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predsedajúci člen 
SR FNPŠ p. Gábor Asványi navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 2/7/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie prezentáciu - Športová infraštruktúra na území 
mesta Žilina - história, stav a perspektívy predstavené primátorom mesta a jeho tímom, zástupcami 
Žilinskej univerzity a závery prijaté na zasadnutí. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
3. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 
 
Bod programu uviedol predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi, ktorý vykonal kontrolu uznesení. Na úvod 
zhrnul, že kontrole plnenia uznesení podliehali všetky uznesenia prijaté na 33. zasadnutí SR FNPŠ, ktorá sa 
uskutočnila dňa 20.09.2022. V rámci tohto bodu uviedol, že ho mrzí vzniknutá situácia, avšak bude potrebné sa 
posunúť v tejto veci ďalej. Fond na podporu športu potrebuje nového riaditeľa, aby všetky strategické veci 
usmerňoval. Dôvodom určenia nového termínu na splnenie predmetného uznesenia bolo nevyhlásenie výberového 
konania na pozíciu „riaditeľ“ podľa § 10a zákona o fonde v spojení s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v náhradnom termíne. Následne požiadal o stanovisko 
k navrhovanému novému termínu predsedu SR FNPŠ p. Ladislava Križana.  
 
V rámci bodu programu bolo predložené nasledovné nesplnené uznesenia správnej rady: 

Číslo uznesenia Zodpovedný Pôvodný termín 
splnenia uznesenia 

Nový termín splnenia 
uznesenia 

Uznesenia č. 3/6/2022 SR 
FNPŠ zo dňa 20.09.2022 

L. Križan T: 30.09.2022 – 
21.10.2022 

31.10.2022 – 21.11.2022 

 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan sa najskôr ospravedlnil, že sa táto vec neposunula ďalej a mrzí ho, že nie 
je osobne prítomný na zasadnutí SR FNPŠ, keďže mal v záujme sa o tom s členmi SR FNPŠ rozprávať. V rámci 
tohto pripomenul, že viedli niekoľko rozhovorov na túto tému s generálnou riaditeľkou kanceláriou FNPŠ p. Renatou 
Munkovou s tým, aby sa zabezpečila kontinuita a najlepšie personálna aj hodnotová. Bol rád, že návrh riešenia 
tejto problematiky k tomu smeruje. Rozprával sa o tejto téme aj s členom SR FNPŠ p. Gáborom Asványim počas 
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cesty na konferenciu Šport a právo v Poprade. Podporuje návrh tohto uznesenia a pevne verí, že Fond na podporu 
športu nájde vhodného človeka, keďže je to kľúčová pozícia.  
 
Predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi uviedol, že v júli 2022 boli odsúhlasované podmienky a kritériá 
výberového konania na pozíciu riaditeľa. Vzhľadom na stanovenie nového termínu by navrhoval opätovne si prejsť 
uvedené podmienky, resp. kritériá výberového konania. Na uvedené reagovala generálna riaditeľka kancelárie 
FNPŠ p. Renata Munková, ktorá pripomenula, že vzhľadom na predložený návrh vyhlásenia do konca októbra 
2022 a ak si chcú členovia SR FNPŠ prechádzať opätovne kritériá a podmienky výberového konania a prípadne 
odsúhlasiť, tak nevie ako to bude možné za 11 dní logisticky možné uskutočniť, ale súhlasí, aby sa podmienky 
opätovne prešli. Predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi uviedol, že by bolo vhodné si odsúhlasiť to čo je 
v podkladoch s tým, že by sa začalo na tom pracovať. Ak by sa termín opäť nestihol, tak sa to znova odsúhlasí 
na ďalšom zasadnutí. Súhlasí, aby sa začalo pracovať, aby sa to skonsolidovalo a aktualizovalo a znova schválilo. 
Ak sa to nestihne, tak sa prispôsobí podmienkam, ktoré vychádzajú z tohto procesu. 
 
Slovo si opätovne vzal predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a uviedol, že uznesenie bolo prijaté, a to vníma ako 
prvý moment. Druhým momentom je zodpovednosť za uznesenie, ktoré je navrhnuté. V danom prípade vyjadril 
podporu predloženému návrhu uznesenia. Ak má akýkoľvek člen SR FNPŠ aktuálne iný návrh uznesenia, nech ho 
predloží priamo na tomto zasadnutí.  
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a v úvode požiadal generálnu riaditeľku kancelárie FNPŠ p. Renatu 
Munkovú o zodpovedanie termínu ukončenia pôsobenia v kancelárii FNPŠ, aby si členovia SR FNPŠ uzrejmili 
nastavenie kancelárie FNPŠ a kontinuitu jej fungovania, čo je v záujme všetkých. Generálna riaditeľka kancelárie 
FNPŠ p. Renata Munková uviedla, že dňa 30. novembra 2022 končí jej pracovný pomer. Následne pokračoval a 
uviedol, že navrhovaný termín je reálne nestihnuteľný. Fond na podporu športu by mal mať zabezpečené 
po materiálnej a ľudskej stránke človeka, po tom ako generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ ukončí svoje pôsobenie 
v rámci kancelárie FNPŠ. Aktuálne je skoro koniec októbra a členovia SR FNPŠ sa spoliehajú na proces ako to 
funguje. Po druhé, ak členovia SR FNPŠ idú vstupovať do podmienok, tak potom navrhuje predložený návrh 
neschváliť a predložiť to neskôr napríklad na hlasovanie „per rollam“.  
 
Následne generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková pripomenula členom SR FNPŠ, že je potrebné 
si zodpovedať otázku, či sú členovia SR FNPŠ stotožnení s podmienkami a kritériami výberového konania 
schváleného v júli 2022. Ďalej poznamenala, že posunutím termínu vyhlásenia výberového konania sa schválené 
podmienky na vyhlásenie výberového konania nemenia.  
 
Do diskusie vstúpil predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a zrekapituloval závery diskusií s generálnou riaditeľkou 
kancelárie FNPŠ p. Renatou Munkovou o jej záujme neprihlásiť sa do výberového konania a jej nepokračovaní 
pôsobenia na Fonde na podporu športu v pozícii generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ s tým, že sa dohodli 
na ukončení pracovného pomeru dohodou ku koncu novembra 2022. V rámci podmienok, ktoré boli schválené SR 
FNPŠ, informoval členov SR FNPŠ, aby bol proces riešený po vzore dobrej praxe tak ako to bolo zabezpečené 
mestom Bratislava, pretože hľadáme asi najlepšieho človeka. Keďže ide o kľúčovú otázku, rád by túto vec prešiel 
v priebehu budúceho týždňa aj s ďalšími kľúčovými stakeholdermi vrátane členov SR FNPŠ, a to osobne tak, aby 
bola zabezpečená kontinuita Fondu na podporu športu a mrzí ho, že to nemohol urobiť už v Žiline.  
 
Následne predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan ešte doplnil, že s touto témou to úzko súvisí a nevie, či to bolo 
spomenuté, ale je veľmi rád, že sa našla spoločná reč a dohoda, že Radoslav Jenčuš, doterajší tajomník odbornej 
komisie „Športová infraštruktúra“ nastúpi na Fond na podporu športu ku kľúčovej téme ŠINV.  
 
Slovo si vzal člen SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a požiadal o zodpovedanie dvoch otázok, a to či po skončení pôsobenia 
generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ p. Renaty Munkovej po 30.11.2022 bude zabezpečená plná funkčnosť 
kancelárie FNPŠ? Na uvedené odpovedal predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan, že áno. Druhá otázka predložená 
členom SR FNPŠ p. Lukášom Pitekom je, či sa podmienky na pozíciu riaditeľa budú meniť alebo nie. Ak sa to 
nebude meniť, predĺži sa termín aj keď sme dávno po termíne na vyhlásenie výberového konania na riaditeľa, ale 
ak sa idú meniť podmienky tak potom nemá význam schvaľovať predĺženie termínu. 
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Na uvedené reagoval predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a uviedol, že ideme do nového kola, znova sa 
pozrieme na podmienky výberového konania, ak nebudú od členov SR FNPŠ podnety, tak platia tie podmienky, 
ktoré boli odsúhlasené. Ak budú nejaké podnety k podmienkam od členov SR FNPŠ, tak sa téma otvorí a predloží 
na hlasovanie „per rollam“. Otázka znie, či ideme termínom, ktorý bol navrhnutý v materiáloch na rokovanie SR 
FNPŠ alebo to posunieme na december 2022, aby sme mali dosť času na rozhodnutie. Do uvedeného opäť vstúpil 
predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan, ktorý uviedol, že  rozumie uvedenému a nechce sa vracať k uzneseniu, 
ktoré bolo prijaté „per rollam“ a okolnostiam, za ktorých bolo prijaté, keďže je to už za nami. Ďalej uviedol, že 
po vzore dobrej praxe v rámci mesta Bratislava, ohodnocovanie začne od nejakého limitu a určovať sa bude 
na základe schopností, vedomostí, zručností a praxi kandidáta. Pevne verí, že činnosť kancelárie FNPŠ je a bude 
zabezpečená, keďže je za ňu zodpovedaný ako štatutár. Po diskusii s generálnou riaditeľkou kancelárie sa zhodli 
na tom, že do jej odchodu budú všetky veci, ktoré je možné z minulosti zabezpečiť a ukončiť. Pre Fond na podporu 
športu je kľúčový teraz program ŠINV, kde sme hľadali človeka, ktorý by to mohol uchopiť okamžite, pretože takíto 
ľudia sa nehľadajú ľahko. Aktuálne Fond na podporu športu takého človeka našiel v osobe p. Radoslava Jenčuša. 
Za jeho uvoľnenie z projektov SOŠV poďakoval p. Gáborovi Asványimu a kolegom z SOŠV a uviedol, že je 
pripravený okamžite sa zapojiť do procesu a manažovať túto agendu naplno. 
 
O slovo požiadal právnik kancelárie FNPŠ a zapisovateľ p. Michal Fabian a pre upresnenie aktuálneho stavu, 
poprosil o potvrdenie záveru, či sa zruší pôvodné uznesenie prijaté hlasovaním „per rollam“ z júla 2022 a uznesenie 
č. 3/6/2022 SR FNPŠ zo dňa 20.09.2022 a následne sa predloží na schválenie nové uznesenie, ktorým sa schvália 
podklady na vyhlásenie výberového konania spolu s termínom. Na uvedené reagoval predseda SR FNPŠ 
p. Ladislav Križan a uviedol, že návrh predmetného uznesenia bol doručený členom SR FNPŠ v stanovenej lehote. 
Nakoľko žiadny z členov SR FNPŠ nepredložil pripomienku alebo návrh na zmenu uznesenia, požiadal ich 
o predloženie pripomienky priamo na zasadnutí alebo o hlasovanie o predmetnom uznesení.  
 
Na záver predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi uviedol, že súhlasí s predloženým termínom, aby mal Fond 
na podporu športu ideálne v decembri obsadenú pozíciu riaditeľa. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan ešte 
doplnil, že si uvedomuje časové hľadisko, a preto uviedol, že o tomto predbežne rozprával aj s kolegom 
z kancelárie FNPŠ p. Michalom Fabianom, aby bol aktuálne informovaný o všetkých procesoch, pre prípad, že by 
nastal nejaký časový „prestoj“ medzi odchodom generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ a prijatím nového riaditeľa 
za účelom bezproblémového zabezpečenia činnosti kancelárie FNPŠ. 
 
Všetky ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predsedajúci člen 
SR FNPŠ p. Gábor Asványi navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 3/7/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a v prípade 
uznesenia č. 3/6/2022 SR FNPŠ poveruje predsedu správnej rady vyhlásením výberového konania 
na riaditeľa podľa § 10a zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, do 31. októbra 2022. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
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Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
4. INFORMÁCIA OD PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY FONDU NA PODPORU ŠPORTU OD JEJ POSLEDNÉHO 
ZASADNUTIA 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan v rámci tohto bodu programu krátko a stručne informoval členov SR FNPŠ 
o skutočnostiach, ktoré sa udiali od posledného zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.09.2022 v Bratislave. 
Na otvorení atletickej dráhy v Bratislave mestskej časti Karlova Ves sa zoznámil s novovymenovaným ministrom 
MŠVVŠ SR p. Jánom Horeckým, avšak rozprávali sa veľmi krátko. Rovnako tak nemá informáciu, kto by mal byť 
novým štátnym tajomníkom pre šport MŠVVŠ SR. Veľmi pozitívne vníma konferenciu Šport a právo konanú 
v dňoch 13-14. októbra 2022 v Poprade, ktorej sa osobne spolu s niektorými členmi SR FNPŠ zúčastnil. To čo bolo 
stále deklarované na konferencii Šport a právo bola spolupráca, snaha riešiť problémy, ktoré nás čakajú, a to 
hlavne energetická kríza. Na konferencii deklaroval, že Fond na podporu športu nemá kapacitu sa zaoberať 
riešením problematiky, prípadne sanáciou strát a dopadom tejto energetickej krízy na športovú infraštruktúru, ktorá 
by sa mala prejaviť od 01.01.2023 zvýšením cien energií. Vnímal aj zo strany zástupcov športových odvetví 
zúčastnených na konferencii, že tomu porozumeli a chápu to, že Fond na podporu športu nie je tá inštitúcia, ktorá 
by sa týmto mala zaoberať.  
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predsedajúci člen 
SR FNPŠ p. Gábor Asványi navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 4/7/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie od predsedu správnej rady Fondu 
na podporu športu od jej posledného zasadnutia. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
5. INFORMÁCIA K PREDLOŽENÝM ŽIADOSTIAM NA POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PROJEKT PODPORY 
VÝZNAMNÝCH SÚŤAŽÍ PODĽA §15B ZÁKONA O FONDE 
 
Bod programu uviedol predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a poukázal na fakt, že sa jedná o významný 
bod programu, a to z dôvodu, že ide o prvé prerokovanie poskytnutia príspevku na projekt podpory významných 
súťaží v zmysle novely zákona o fonde účinnej od 15. júna 2022. V rámci žiadosti Slovenského futbalového zväzu 
(ďalej len „SFZ“) predloženej MŠVVŠ SR dňa 21.09.2022  o poskytnutie finančného príspevku na podporu 
významných súťaží v prípade podpory financovania organizácie 25. Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov 
vo futbale v roku 2025 na Slovensku (ďalej aj „projekt“) bol Fondu na podporu športu doručený návrh MŠVVŠ SR 
na rozhodnutie podľa § 15b zákona o fonde. Predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi vzhľadom na to, že 
SFZ má svojho zástupcu v SR FNPŠ odovzdal slovo členovi SR FNPŠ p. Lukášovi Pitekovi, aby odprezentoval 
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parametre tohto projektu. Neskôr sa členovia SR FNPŠ vrátia k predloženému listu ministra MŠVVŠ SR a zaujmú 
k návrhu MŠVVŠ SR svoje stanovisko. Následne by v rámci tohto bodu prerokovali a vyjadrili sa aj k žiadosti 
Slovenského zväzu biatlonu (ďalej len „SZB“), ku ktorej však ešte nebol doručený návrh zo strany MŠVVŠ SR.  
 
Na úvod člen SR FNPŠ p. Lukáš Pitek ako zástupca SFZ uviedol, že SFZ má v záujme v roku 2025 zorganizovať 
na Slovensku najväčšie športové podujatie, ktoré by bolo možné v rámci podmienok Slovenskej republiky vo futbale 
uskutočniť, a to 25. Majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov vo futbale (ďalej len „ME U21 2025“). Aktuálny stav je 
taký, že do 27. októbra 2022 sa podávajú záverečné návrhy a doplnil, že proces prípravy bol naozaj náročný. 
Kandidatúru má SFZ podanú a uviedol, že podklady ku kandidatúre sú súčasťou materiálov predložených 
na rokovanie SR FNPŠ a členovia SR FNPŠ majú možnosť sa s nimi oboznámiť. Materiály obsahujú štadióny, kde 
sa budú konať jednotlivé zápasy ME U21 2025 na Slovensku. Európska futbalová asociácia (ďalej len „UEFA“) 
vyžaduje finančnú garanciu aj zo strany štátu, a keďže v zmysle novely zákona o fonde účinnej od 15.06.2022 je 
Fond na podporu športu inštitúciou poskytujúcou finančnú podporu takýchto významných podujatí, obrátilo sa SFZ 
na MŠVVŠ SR so žiadosťou o poskytnutie príspevku na podporu ME U21 2025, ktoré významným podujatím 
nepochybne je. Na základe predbežnej analýzy boli odhadované náklady na takéto podujatie vyčíslené na sumu 
vo výške viac ako 12 mil. EUR, no nie je vylúčené aj ich navýšenie. Pri kalkulácii vychádzali z vyčíslenia nákladov 
na organizáciu predchádzajúceho európskeho šampionátu hráčov do 21 rokov vo futbale, ktoré organizovalo 
Slovinsko a Maďarsko, kde sa náklady pohybovali vo výške 10 mil. EUR. SFZ požaduje za účelom podania 
kandidatúry predbežnú garanciu poskytnutia príspevku na projekt podpory významnej súťaže vo výške menej ako 
10% z predpokladaných vyčíslených nákladov. Na záver uviedol, že na základe uvedeného si dovoľuje požiadať 
členov SR FNPŠ o podporu tohto podujatia. 
 
Predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi poďakoval členovi SR FNPŠ p. Lukášovi Pitekovi 
za odprezentovanie predmetného návrhu na poskytnutie príspevku na projekt podpory významnej súťaže a dodal, 
že v samotnom liste ministra MŠVVŠ SR bolo zhmotnené, čo predniesol členom SR FNPŠ. Na základe uvedeného 
otvoril diskusiu k tejto veci. 
 
K uvedenému sa vyjadril predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a potvrdil, čo predniesol člen SR FNPŠ p. Lukáš 
Pitek a podporil tento projekt aj pre jeho význam pre celú Slovenskú republiku. Ide o najväčšie športové podujatie, 
ktoré je reálne na Slovensku zorganizovať. Vzhľadom na doručenie listu až po odoslaní podkladov k 34. zasadnutiu 
SR FNPŠ bol tento list doplnený do podkladov dodatočne obratom. Spolu s členom SR FNPŠ p. Lukášom Pitekom 
sa zhodli na obsahu predloženého návrhu uznesenia, tak aby to vzhľadom na časovú tieseň a predkladanú 
kandidatúru SFZ bolo dostatočné a Fondu na podporu športu vytvorilo možnosť, aby v budúcnosti vznikol priestor 
pre nastavenie štandardov pre proces, ktorý ideme robiť prvý raz. Na záver uviedol, že drží palce, aby kandidatúra 
SFZ bola úspešná. Ak by SFZ uspel bola by to veľká vec nielen pre samotné SFZ, ale celé Slovensko.  
 
Predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík sa vyjadril k tejto veci za sekciu 
športu MŠVVŠ SR. Zámerom novely zákona o fonde bola práve podpora takýchto významných medzinárodných 
podujatí. Súhlasí s tým, že procesy bude ešte potrebné čo najlepšie do budúcna nastaviť. Zámerom legislatívneho 
návrhu MŠVVŠ SR bolo, aby podujatia, ktoré majú rozpočty v takomto objeme, kde zväz alebo rozpočet MŠVVŠ 
SR neráta s tým, že môžeme vyčleniť takúto sumu, aby sa zamedzili individuálne požiadavky na vládu Slovenskej 
republiky, a aby prišlo k systematizácii takejto podpory. Uvedenú problematiku by rozdelil na dva aspekty. Jedným 
je podpora samotnej kandidatúry a druhým aspektom je to, čo by mala spĺňať žiadosť, ktorú potenciálne príslušný 
športový zväz predloží v momente, keď kandidatúru bude mať. Tam by mal byť predložený kompletný rozpočet, či 
už príjmov alebo výdavkov. Bude potrebné naplniť určité podmienky, aby to nešlo na úkor štátnych alebo verejných 
finančných prostriedkov, resp. k zisku daného podujatia. Mali by byť predložené aj podporné stanoviská príslušných 
samospráv, kde sa takéto podujatia budú organizovať a tak ďalej. V predmetnom prípade si myslí, že SFZ toto 
bude vedieť naplniť.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol, že by bolo určite dobré, aby bola zo strany sekcie športu MŠVVŠ 
SR poskytnutá informácia o potenciálnych významných súťažiach, ktoré by mohli byť predložené SR FNPŠ ako 
návrh na podporu podľa § 15b zákona o fonde na najbližšie obdobie, a ktoré by mali byť organizované v rokoch 
2023 až 2025. Prednesenú žiadosť podporil aj člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi ako zástupca SOŠV. Na uvedené 
reagoval predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík a uviedol, že počas 
aktuálne prebiehajúceho výpočtu príspevku uznanému športu MŠVVŠ SR zozbieralo informácie o plánovaných 
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významných podujatiach na roky 2023 a 2024. V zmysle už spomenutých významných súťaží na poslednom 
zasadnutí SR FNPŠ dňa 20.09.2022 v Bratislave by v roku 2024 mohli byť predložené na rozhodnutie SR FNPŠ 
podľa §15b zákona o fonde Majstrovstvá Európy juniorov v atletike a prípadne Majstrovstvá Európy do 23 rokov 
v rýchlostnej kanoistike, avšak v tomto prípade je ešte otázny rozpočet a nevie, či je presne stanovený termín 
organizácie podujatia. Kanoisti informovali MŠVVŠ SR aj o kandidatúre organizácie Majstrovstiev sveta juniorov 
a do 23 rokov vo vodnom slalome. V prípade týchto dvoch podujatí sa teoreticky bavíme o podpore na rok 2024. 
V roku 2023 sa ešte plánuje organizácia Majstrovstiev sveta v letnom biatlone, čo však MŠVVŠ SR nevyhodnocuje 
ako podujatie, ktoré by sa malo posunúť na Fond na podporu športu. Keďže sa nejedná o práve najvýznamnejšie 
a ani olympijské športové odvetvie a zároveň dostali predbežnú informáciu o rozpočte podujatia, ktoré by sa malo 
celkovo pohybovať okolo 260-tisíc EUR, a preto, ak príde zo strany štátu k podpore tohto podujatia, MŠVVŠ SR by 
navrhovalo podporiť toto podujatie priamo z ich rozpočtu. Na záver uviedol, že MŠVVŠ SR neplánuje predložiť 
Fondu na podporu športu žiaden návrh na poskytnutie príspevku na projekt podpory významných súťaží 
podľa §15b zákona o fonde na rok 2023. 
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger a pripomenul problematiku výpadku príjmu zo vstupného kvôli 
pandémii COVID-19, keď sa organizovali Majstrovstvá Európy v hádzanej na Slovensku. Na základe uvedeného 
podporil uvedený účel podpory Fondu na podpory športu a podporovať tak významné súťaže a podujatia, ktoré 
majú medzinárodný rozmer. 
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška a v rámci tejto problematiky požiadal generálneho riaditeľa 
sekcie športu MŠVVŠ SR p. Petra Dedíka o informáciu, či má MŠVVŠ SR spracované nejaké kritéria podpory 
takýchto podujatí alebo kritéria, na základe ktorých odporučí SR FNPŠ podporu príslušného podujatia a ak nie, či 
plánujú ich vytvoriť. Na uvedené odpovedal generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík a uviedol, 
že zatiaľ nemajú definované žiadne kritéria významných súťaží, avšak boli už pokusy zadefinovať nejaké kritéria 
na významné súťaže, ale je to veľmi zložité. Zatiaľ však o návrhoch takejto podpory rozhodovala Rada ministra 
pre šport MŠVVŠ SR. Eviduje však diskusie o zadefinovaní takýchto kritérií a doplnil, že toto by bolo možno vhodné 
uskutočniť v spolupráci s Fondom na podporu športu. V danom prípade je potrebné vnímať, že sa bavíme 
o najsledovanejších športoch a o podujatiach ako Majstrovstvá sveta alebo Majstrovstvá Európy. V budúcom roku 
MŠVVŠ SR zamýšľa v zmysle predchádzajúcich rokov podporiť najvýznamnejšie medzinárodné podujatia, ktoré 
sa pravidelne organizujú na Slovensku, a to atletický míting P-T-S, Medzinárodný maratón mieru v Košiciach 
a cyklistické preteky Okolo Slovenska a potenciálne aj spomínané Majstrovstvá sveta v letnom biatlone.   
 
Na uvedené reagoval predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a podľa jeho osobného názoru, ak toto 
podujatie podporí MŠVVŠ SR, Fondu na podporu športu ostanú finančné prostriedky na budovanie športovej 
infraštruktúry. Keďže v rámci tohto bodu programu bola predložená žiadosť zo strany SZB bolo by vhodné s nimi 
začať komunikovať, aby dostali spätnú informáciu, že by ich podujatie mohlo byť podporené, ale bude podporené 
priamo zo strany MŠVVŠ SR a nie Fondu na podporu športu. Vníma to pozitívne a určite nie je diskusia o tom, že 
je to výrazný posun vpred. Každý víta, že obdobným spôsobom môžeme postupovať do budúcna a nenastane taká 
situácia ako v prípade hádzanej, čo bol veľmi komplikovaný problém, čo vnímal dosť nešťastne aj SOŠV.  
 
Predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík ešte doplnil, že MŠVVŠ SR 
komunikuje so zástupcami národných športových zväzov, avšak nie vždy táto komunikácia má dlhodobý charakter. 
Vzhľadom na uvedené vníma ako potrebné aj zo strany Fondu na podporu športu usmerniť národné športové zväzy 
v možnostiach a procesoch poskytnutia príspevku na projekt podpory významnej súťaže v zmysle § 15b zákona 
o fonde. Predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi reagoval na uvedené a doplnil, že samotný proces podpory 
významných súťaží si sadne a z pohľadu Fondu na podporu športu bude potrebné posunúť národným športovým 
zväzom informáciu akú uviedol generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík. Myslí si, že keď sa 
párkrát zopakuje, stane sa z toho zaužívaná prax a do budúcna to nevníma ako problematické. K žiadosti SZB ešte 
generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík krátko uviedol, že sa predmetnou žiadosťou zaoberajú 
a vyžiadali si od SZB podrobný rozpočet.  
 
O slovo k tomuto bodu požiadal aj externý pracovník kancelárie FNPŠ p. Radoslav Jenčuš a doplnil, že súčasťou 
predloženého materiálu je aj žiadosť SZB o poskytnutie príspevku na dofinancovanie výstavby dráhy v Národnom 
biatlonovom centre v Osrblí, kde deklarujú uskutočnenie naviac prác a požadujú o financovanie z programu ŠINV 
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vo výške cca 100-tisíc EUR. Na základe uvedeného požiadal o prerokovanie priamo na zasadnutí alebo či sa 
predmetná vec má dopracovať a následne predložiť na rozhodnutie na najbližšie zasadnutie SR FNPŠ.  
 
O slovo požiadal predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a poďakoval za podporu projektu SFZ a informácie 
zo strany MŠVVŠ SR o ďalších významných podujatiach, ktorých návrh zvažuje MŠVVŠ SR predložiť SR FNPŠ 
na rozhodnutie o poskytnutí príspevku na projekt podpory významnej súťaže podľa § 15b zákona o fonde v rokoch 
2023 a 2024. Následne k žiadosti SZB o dofinancovanie uviedol, že sa zúčastnil slávnostného otvorenia 
rekonštrukcie v rámci Národného biatlonového centra v Osrblí a potvrdil nezrovnalosti v predloženom návrhu 
rozpočtu a požiadal zástupcov SZB o jeho dopracovanie. Ak budú podklady dopracované a predložené SR FNPŠ, 
tá sa nimi bude zaoberať na najbližšom zasadnutí.  
 
Na uvedené krátko reagoval predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a uviedol, že v zmysle spomenutého 
vníma ako záver, že žiadosťou o dofinancovanie projektu rekonštrukcie sa bude zaoberať Fond na podporu športu 
a podporou významného podujatia MŠVVŠ SR.  
 
O slovo požiadal aj člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb a informoval sa, či sa poskytnutie príspevku na projekt podpory 
významnej súťaže podľa §15b zákona o fonde vzťahuje aj na podporu podujatí zdravotne znevýhodnených 
športovcov. V krátkosti predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi uviedol, že v danom prípade by sa malo 
postupovať obdobne v zmysle § 15b zákona o fonde. 
 
O slovo ešte požiadal predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík 
a informoval sa, či zámerom Fondu na podporu športu je dofinancovanie rekonštrukcie v Národnom biatlonovom 
centre v Osrblí schváliť ako ŠINV. Predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi uviedol, že ide zatiaľ iba o zámer 
a bude to predmetom rokovaní.  
 
Do uvedeného vstúpil predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a pripomenul krátku genézu projektu rekonštrukcie 
Národného biatlonového centra v Osrblí. Na konci roku 2019 na výjazdovom rokovaní vlády Slovenskej republiky 
bola SZB schválená dotácia vo výške 1 mil. EUR na rekonštrukciu. Keďže nemali pripravené žiadne dokumenty, 
ktoré sa týkali projektovej dokumentácie, tak prešlo 1,5 roka kým získali právoplatné stavebné povolenie 
a vysúťažili dodávateľa. V tom čase už ceny boli úplne iné a zároveň pri realizácii projektu podľa jemu dostupných 
informácií došlo k vecne správnej a dôležitej prekládke sietí a príprave na ďalšie etapy rozvoja toho areálu. SOŠV 
pomohol s financovaním výmeny zastaralých streleckých terčov a mnohé ďalšie veci majú viac ako 30 rokov. Bude 
potrebné jasne povedať, ktoré práce boli už vykonané, a ktoré vyvstali navyše v rámci tohto procesu, prípadne čo 
sú nové veci, ktoré by mali byť uskutočnené na účely organizácie plánovaného podujatia na budúci rok a na záver 
čo sú bežné výdavky určené na realizáciu podujatia. Po zodpovedaní týchto otázok bude schopný prijať 
zodpovedné rozhodnutie.  
 
Krátku poznámku doplnil k tomuto ešte predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter 
Dedík. Ak sa bavíme o projekte, ktorý sa už realizoval a boli na neho už poskytnuté finančné prostriedky štátu, 
problémom môže byť skutočnosť, že podľa európskych pravidiel štátnej pomoci nemôže byť ten istý projekt 2x 
financovaný z verejných zdrojov. Je potrebné deklarovať, že ide o samostatné projekty. Uvedené vyjadrenie 
k žiadosti SZB spresnil externý pracovník kancelárie FNPŠ p. Radoslav Jenčuš, že nejde o zámer, ale 
o požiadavku SZB.  
 
Pred samotným hlasovaním o navrhovaných uzneseniach k tomuto bodu programu požiadal člen SR FNPŠ 
p. Lukáš Pitek ako zástupca SFZ pre vylúčenie potenciálneho konfliktu záujmov v prípade návrhu 
uznesenia týkajúceho sa podpory SFZ o vylúčenie z hlasovania vo veci v zmysle § 14 ods. 1 zákona 
o fonde. Vzhľadom na uvedené v rámci hlasovania o tomto bode programu došlo k zmene kvóra.  
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predsedajúci člen 
SR FNPŠ p. Gábor Asványi navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
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Uznesenie č. 5/7/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie k predloženým žiadostiam 
na poskytnutie príspevku na projekt podpory významných súťaží podľa §15b zákona o fonde. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie k predloženým žiadostiam 
na poskytnutie príspevku na projekt podpory významných súťaží podľa §15b zákona o fonde. Na základe 
listu ministra školstva Jána Horeckého z 14.10.2022, doručeného fondu elektronicky 14.10.2022, 
v nadväznosti na žiadosť SFZ o spoluprácu a predbežné schválenie podpory financovania 
25. Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov vo futbale v roku 2025 na Slovensku, schvaľuje pre obsah 
listu ministra a pre účely vôbec prebiehajúcej kandidatúry SFZ a súvisiacu časovú tieseň správna rada 
Fondu na podporu športu podporu tejto kandidatúry a predbežnú a podmienečnú finančnú podporu 
na tento projekt vo výške 1.000.000 EUR; toto uznesenie nie je a nemôže byť považované za uznesenie 
garantujúce v zmysle §15b konkrétny príspevok na daný projekt. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 8 
 
Za: 8 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
6. INFORMÁCIA O STAVE VYSPORIADANIA ZÁVÄZKOV V SÚVISLOSTI S NÁROKOM NA ODMENU 
ZA VÝKON FUNKCIE ČLENA ORGÁNU FONDU NA PODPORU ŠPORTU 
 
Bod programu uviedol predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a odovzdal slovo generálnej riaditeľke 
kancelárie FNPŠ p. Renate Munkovej, ktorá informovala členov SR FNPŠ o aktuálnom stave vysporiadania 
záväzkov v súvislosti s nárokom na odmenu za výkon funkcie člena orgánu FNPŠ s vysvetlením, prečo si uvedený 
proces vyžaduje viac času a bude trvať dlhšie a uvedené informácie sú pre členov SR FNPŠ skôr na vedomie, aby 
aj kancelária FNPŠ mala odprezentované, že pracuje sa na tom od prijatia uznesenia č. 7/6/2022 SR FNPŠ 
a uviedla dôvody, prečo ihneď po prijatí dotknutého uznesenia nebolo možné zadať prevody na úhradu odmien. 
Kancelária FNPŠ na základe uznesenia č.7/6/2022 SR FNPŠ o schválení vysporiadania záväzkov so všetkými 
dotknutými osobami v súvislosti s nárokom na odmenu za výkon funkcie člena orgánu FNPŠ od jeho vzniku 
a na základe právneho stanoviska advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. (ďalej len „AK“) 
a poverenia SR FNPŠ pristúpila k nasledovným krokom na doriešenie vysporiadania vyššie uvedených záväzkov. 
Ekonomické oddelenie kancelárie FNPŠ (ďalej len „ekonomické oddelenie“) identifikovalo okruh osôb, bývalých aj 
súčasných predsedov a členov DR FNPŠ a SR FNPŠ, ktorých sa nárok na doplatenie odmeny týka. Následne 
začalo zabezpečovať podklady o vymenovaní dotknutých osôb do funkcií orgánov FNPŠ a ukončení výkonu 
funkcie bývalých členov orgánov FNPŠ (menovacie dekréty, resp. vymenovania prostredníctvom uznesení vlády, 
informácie o ukončení funkčného obdobia, vzdaní sa funkcie alebo odvolaní bývalých členov orgánov FNPŠ), 
na zistenie rozhodného obdobia nároku na odmenu v zmysle uznesenia č.7/6/2022 SR FNPŠ a stanoviska AK. 
V uvedených prípadoch sa teda posudzuje oprávnené obdobie pre nárok na odmenu. Vzhľadom na skutočnosť, 
že odmeny členom orgánov FNPŠ boli v danom období vyplácané na základe zmlúv uzatvorených medzi členmi 
orgánov FNPŠ a FNPŠ ako zamestnávateľom v režime zákona č.311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ekonomické 
oddelenie v spolupráci so mzdovou účtovníčkou vykonalo porovnanie mzdových záznamov z rokov 2019 a 2020 
s rozhodným obdobím nároku jednotlivých dotknutých osôb. Na základe týchto porovnaní bola vypracovaná 
rozdielová analýza medzi obdobiami a čiastkami už vyplatených oprávnených  mzdových nárokov s obdobiami a 
čiastkami nevyplatených oprávnených mzdových nárokov v zmysle uznesenia č. 7/6/2022 SR FNPŠ a právneho 
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stanoviska AK. Súčasne bola vypracovaná predbežná kalkulácia dodatočných mzdových záväzkov FNPŠ 
vyplývajúcich z tejto analýzy, a to v celkovej výške 32.829,27 EUR. 
 
Finálna analýza ako aj čiastka mzdových a odvodových záväzkov bude upresnená po získaní všetkých uvedených 
chýbajúcich informácií. Ďalším krokom ekonomického oddelenia bude zabezpečenie aktualizovaných osobných 
údajov a kontaktov bývalých členov orgánov FNPŠ. Vzhľadom na rozhodnutie vyplácať nároky z minulých období, 
je potrebné aktualizovať vykázané informácie v elektronických systémoch sociálnej poisťovne a príslušných 
zdravotných poisťovní v zmysle zákona o sociálnom poistení č.461/2003 Z. z. a zákona o zdravotnom poistení 
č. 580/2004 Z. z. v aktuálnom znení. Po získaní všetkých potrebných údajov pristúpi ekonomické oddelenie 
k vypracovaniu podkladu pre výplatu miezd a odvodových povinností vyplývajúcich z týchto mzdových záväzkov a 
k zaslaniu oznámenia s informáciou o vyplatení mzdového nároku jednotlivým dotknutým osobám. Vyplatenie 
mzdových nárokov a realizácia odvodových povinností prebehne v najbližšom možnom termíne určenom 
pre výplatu miezd vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov FNPŠ. 
 
Na základe odprezentovaných informácií sa o slovo prihlásil predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan 
s vyhodnotením, že uvedená vec nie je jednoduchá, v minulosti sa uzatvárali dohody o vykonaní práce, jeden 
z bývalých členov mal poníženú odmenu, zrejme z dôvodu práceneschopnosti, ide najmä o technické detaily. 
Potvrdil, že kolegovia z kancelárie FNPŠ na tom intenzívne pracujú a vopred im poďakoval za realizáciu 
a vybavenie predmetnej veci. 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predsedajúci člen 
SR FNPŠ p. Gábor Asványi navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 6/7/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o stave vysporiadania záväzkov 
v súvislosti s nárokom na odmenu za výkon funkcie člena orgánu Fondu na podporu športu. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
7. INFORMÁCIA O VÝSLEDKOCH UKONČENÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA DISPOZIČNÝCH 
MOTOROVÝCH VOZIDIEL PRE FOND NA PODPORU ŠPORTU 
 
Bod programu uviedol predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a následne odovzdal slovo právnikovi 
právneho oddelenia kancelárie FNPŠ p. Michalovi Fabianovi, ktorý v krátkosti informoval členov SR FNPŠ 
o výsledkoch zrealizovaného a ukončeného verejného obstarávania dispozičných motorových vozidiel pre Fond 
na podporu športu, a to najmä z dôvodu, že sa jednalo o investíciu, ktorá bola schvaľovaná SR FNPŠ. Zhrnul, že 
verejné obstarávanie zrealizované prostredníctvom elektronickej platformy EKS bolo ukončené a víťazným 
uchádzačom sa stala spoločnosť LeasePlan Slovakia, s.r.o., ktorá dodá motorové vozidlá v zmysle požadovanej 
špecifikácie. Členom SR FNPŠ boli v rámci materiálov na SR FNPŠ predložené podklady a odkaz na priebeh 
verejného obstarávania (https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/329914) ako aj návrh osobitnej 

https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/329914
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rámcovej zmluvy, o ktorej právnik právneho oddelenia kancelárie FNPŠ p. Michal Fabian prítomných informoval, 
že právnym oddelením kancelárie FNPŠ bola dotknutá zmluva posúdená s vyvstanými drobnými pripomienkami, 
ktoré vychádzali zo zmluvy formulárového typu a bolo potrebné zjednotiť jej obsah s výsledkami verejného 
obstarávania, pričom právne oddelenie kancelárie FNPŠ aktuálne čaká na spätnú väzbu víťazného uchádzača, 
aby bolo možné pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy a následnému úspešnému odovzdaniu motorových vozidiel, o čom 
budú členovia SR FNPŠ informovaní.  
 
V nadväznosti na uvedené sa člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi opýtal, či sú k prednesenému obsahu nejaké otázky 
a o slovo sa prihlásil predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan, ktorý aj touto cestou poďakoval zamestnancom 
kancelárie FNPŠ, ktorí proces zrealizovali a uviedol, že pevne verí, že na najbližšie výjazdové zasadnutie ich bude 
mať Fond na podporu športu k dispozícii. 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predsedajúci člen 
SR FNPŠ p. Gábor Asványi navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 
 

Uznesenie č. 7/7/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o výsledkoch ukončeného 
verejného obstarávania dispozičných motorových vozidiel pre Fond na podporu športu. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
8. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PROJEKT PODPORY ŠPORTU 
V RÁMCI PROGRAMU „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY“ Č. 2020/001 A) INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ 
O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PROJEKT PODPORY ŠPORTU B) SCHVAĽOVANIE ZMIEN 
V PROJEKTOCH NA ZÁKLADE ŽIADOSTÍ PREDLOŽENÝCH PRIJÍMATEĽMI  
 
Bod programu uviedol predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a následne odovzdal slovo koordinátorke 
procesov a projektovej manažérke kancelárie FNPŠ p. Silvii Ondrejčákovej, ktorá informovala členov SR FNPŠ, že 
súčasťou priečinka ku tomuto bodu rokovania je aktuálny stav jednotlivých projektov v rámci výzvy č. 2020/001 
ku dňu 13.10.2022, výpoveď Zmluvy o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu Z-2020/001-39, žiadosť 
o zmenu harmonogramu a prehľad predkladania vyúčtovaní a vyplatených jednotlivých tranží. Celkový stav 104 
schválených projektov v rámci výzvy č. 2020/001 bol nasledovný: 

• 97 podpísaných zmlúv 
• 4 žiadosti dodatočne neschválené (mesto Hanušovce nad Topľou, mesto Michalovce, mesto Levoča, 

mesto Nitra) 
• 1 žiadosť späťvzatá (Telovýchovná jednota Rapid Bratislava) 
• 2 žiadatelia odstúpili od zmluvy (obec Krivany, obec Výčapy-Opatovce) 
• 1 žiadateľ nespĺňa podmienky (Trnavský samosprávny kraj) 
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Žiadosť č. 39 - obec Výčapy - Opatovce (projekt Športová hala "Výčapy - Opatovce"): Dňa 20.09.2022 bola 
projektovému oddeleniu kancelárie FNPŠ doručená výpoveď Zmluvy o poskytnutí príspevku na projekt podpory 
športu Z-2020/001-39. Výpoveď bola podaná z dôvodu identifikácie vád projektovej dokumentácie, ktoré mali 
za následok navýšenie projektu o 319.804 EUR, čím sa stal projekt pre obec nerealizovateľný. Predmetná výpoveď 
je súčasťou priečinka ku tomuto bodu rokovania. Kancelária FNPŠ ďalej pristúpi k ukončeniu zmluvného vzťahu 
s prijímateľom. 
 
V rámci podkladov k zasadnutiu boli členom SR FNPŠ predložené žiadosti o zmenu projektov, pričom všetky 
podklady spolu s odporúčaním kancelárie FNPŠ boli uvedené v sprievodných správach v rámci zdieľaného 
priečinku. 
 
Žiadosť č. 207 - žiadateľ Občianske združenie ŠK Odema (projekt Multifunkčný športový areál): Dňa 
30.09.2022 bola projektovému oddeleniu kancelárie FNPŠ doručená žiadosť o zmenu harmonogramu, ktorá je 
členom SR FNPŠ k dispozícii v rámci podkladov k zasadnutiu. Žiadosť sa týka zmeny harmonogramu projektu. 
Predpokladaný začiatok stavebných prác bol odložený z 8/2021 na 7/2023 o viac ako jeden rok . Podľa článku VIII. 
bodov 7 a 10 zmluvy o príspevku na projekt podpory športu je možné oznámením zmeniť začiatok stavebných prác 
maximálne o tri mesiace. Odloženie o viac ako tri mesiace sa považuje za významnejšiu zmenu, ktorá v zmysle 
zmluvy podlieha schváleniu. Dôvodom tejto žiadosti o zmenu kancelária FNPŠ nemá námietky voči zmene 
harmonogramu projektu predloženého v rámci žiadosti č. FNPS-2020/001-207. 
 
Následne členovia SR FNPŠ boli informovaní o stave predkladania vyúčtovaní projektov. Ku dňu 13.10.2022 
bolo vyplatených spolu 9.078.017,15 pre 63 prijímateľov, z toho 7 projektov bolo finančne ukončených. 
Prostredníctvom elektronického registračného systému fnps.egrant a následne poštou boli doručené ďalšie 
priebežné vyúčtovania. Vyúčtovanie tranží v období od 14.09.2022 do 13.10.2022, ktoré boli vyplatené 
nasledovne: 
 
Prvá tranža – 2 úhrady spolu vo výške 39.412,20 EUR, z toho: 

• Obec  Liptovská Lúžna   15 720,00 € 
• Obec Smižany    23 692,20 € 

 
Druhá tranža – 7 úhrad spolu vo výške 618.960,14 EUR, z toho:  

• Mesto Spišská Nová Ves  31 485,90 € 
• Fitko.sk s.r.o.    34 570,80 € 
• Žilinský samosprávny kraj  62 532,90 € 
• Prešovský samosprávny kraj 126 432,60 € 
• Mesto Hurbanovo  65 286,49 € 
• Obec Chorvátsky Grob  273 000,00 € 
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• Mesto Nováky    25 651,45 € 
 
Tretia tranža – 7 úhrad spolu vo výške 303.413,65 EUR, z toho: 

• EFC Gabčíkovo   28 890,90 € 
• Mestská časť Bratislava-Rača 114 314,10 € 
• Mesto Humenné   22 444,09 € 
• Obec Zemianska Olča  53 994,90 € 
• Obec Zohor   32 871,57 € 
• Mesto Brezová pod Bradlom  32 156,40 € 
• Obec Spišský Hrušov   18 741,69 € 

 
Štvrtá tranža – 4 úhrady spolu vo výške 100.467,50 EUR, z toho: 

• Mesto Bytča   71 424,00 € 
• Obec Hviezdoslavov  8 203,30 € 
• Mesto Spišská Belá   15 350,00 € 
• Obec Šintava   5 490,20 € 

 
Od 14.09.2022 do 13.10.2022 bolo vyplatených spolu 1.062.253,49 EUR na všetky tranže. Ku dňu 13.10.2022 
bolo celkom vyplatených spolu 10.194.090,12 EUR pre 65 prijímateľov, z toho 11 projektov bolo finančne 
ukončených. Aktuálne prebieha finančná kontrola na poskytnutie prvej až štvrtej tranže u ďalších prijímateľov. 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predsedajúci člen 
SR FNPŠ p. Gábor Asványi navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 
 

Uznesenie č. 8/7/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených 
žiadostí o príspevok na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ 
č. 2020/001. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje žiadosť o zmenu harmonogramu projektu v rámci 
žiadosti č. 207 (Občianske združenie ŠK Odema) predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry“ číslo: 2020/001. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
9. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PROJEKT PODPORY ŠPORTU 
V RÁMCI PROGRAMU „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ 
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INFRAŠTRUKTÚRY“ Č. 2021/004 A) INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ 
O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PROJEKT PODPORY ŠPORTU B) SCHVAĽOVANIE ZMIEN 
V PROJEKTOCH NA ZÁKLADE ŽIADOSTÍ PREDLOŽENÝCH PRIJÍMATEĽMI 
 
Bod programu uviedol predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a následne odovzdal slovo koordinátorke 
procesov a projektovej manažérke kancelárie FNPŠ p. Silvii Ondrejčákovej, ktorá informovala členov SR FNPŠ, že 
súčasťou priečinka ku tomuto bodu rokovania je aktuálny stav jednotlivých projektov v rámci výzvy č. 2021/004, 
dve otvorené žiadosti a prehľad vyplatených príspevkov. Ku dňu 13.10.2022 evidovalo projektové oddelenie 
kancelárie FNPŠ celkovo: 

• 71 zazmluvnených subjektov; 
• 2 otvorené žiadosti, ktoré spolu s podrobnou informáciou tvoria podklady k tomuto bodu: 

o 1 žiadosť (obec Rovinka ) stav: pred podpisom zmluvy o príspevku na projekt podpory športu 
o 1 žiadosť o zmenu projektu: (Lezecká stena s.r.o.); 

• 2 subjekty (DAC Academy, DAC Aréna), ktorým bol odoslaný návrh zmluvy (kancelária FNPŠ čaká 
na doručenie podpísaných zmlúv); 

• 1 subjekt (Jednotka- tenisová škola) - zmluva je pripravená na podpis (doručené 12.10.2022) 
• 15 subjektov, ktoré ešte nesplnili podmienky pred uzatvorením zmluvy o príspevku na projekt 

podpory športu (vrátane subjektov, ktoré sú otvorené a zahrnuté ako otvorené subjekty) 
 
K otvoreným žiadostiam sú pripravené samostatné podklady s názvom „žiadosti o zmenu“. Kancelária FNPŠ 
obdržala aj žiadosti o navýšenie schválených príspevkov, všetky žiadosti sú k dispozícii k nahliadnutiu v zdieľanom 
priečinku v rámci tohto bodu spolu so stanoviskom kancelárie FNPŠ. 
 

 
 
Ďalej koordinátorka procesov a projektová manažérka kancelárie FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková členov SR FNPŠ 
informovala o aktuálnom stave nasledovných projektov schválených v rámci výzvy č. 2021/004:  
 
Žiadosť č. 179 – Lezecká stena, s.r.o.: V súlade so závermi prijatými na 33. zasadnutí SR FNPŠ sa kancelária 
FNPŠ obrátila s problematikou štátnej pomoci v rámci projektu na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej 
len „PMÚ“). 
 
O slovo sa prihlásila generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková a informovala členov SR FNPŠ, že 
im na e-mail zaslala obdržané stanovisko PMÚ. A vzhľadom na rozsiahlejšiu odpoveď a nutnosť vyhodnotenia 
a posúdenia viacerých aspektov nestihla kancelária FNPŠ rozanalyzovať stanovisko k tomuto projektu, a preto 
generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková požiadala členov SR FNPŠ o prerokovanie tohto projektu 
až na ďalšom zasadnutí SR FNPŠ s tým, že jeho súčasťou bude aj stanovisko kancelárie FNPŠ, prípadne 
kancelária FNPŠ požiada externý subjekt zaoberajúci sa dotknutou problematikou, či subjekt podporiť alebo nie, 
pretože si nie je istá, či by bolo na základe dotknutého stanoviska správne daný projekt podporiť.  
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Žiadosť č. 120 – DAC Academy, a.s.: V zmysle uznesenia č. 14/6/2022 SR FNPŠ o neschválení žiadosti o zmenu 
projektu a zmenu rozpočtu bol žiadateľ informovaný a následne mu bola distribuovaná zmluva so zníženým 
príspevkom na podpis. Žiadateľ po obdržaní zmluvy so zníženým príspevkom deklaroval, že voči rozhodnutiu podá 
odvolanie a z tohto dôvodu nepristúpi k podpisu zmluvy. Kancelária FNPŠ bude v tejto veci SR FNPŠ informovať 
nakoľko do dňa 13.10.2022 odvolanie neobdržala. 
 
Žiadosť č. 4 – obec Rovinka: K problematike tejto otvorenej žiadosti je pripravený samostatný priečinok 
s komplexným prehľadom stavu žiadosti, ktorý je súčasťou podkladov v rámci tohto bodu. Zároveň koordinátorka 
procesov a projektová manažérka kancelárie FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková informovala, že kancelária FNPŠ bola 
oslovená redaktorkou RTVS na vydanie stanoviska z akého dôvodu nebolo pristúpené k podpisu zmluvy s týmto 
žiadateľom. Slova sa ujala generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková, ktorá uviedla, že e-mail 
od redaktorky RTVS preposlala predsedovi SR FNPŠ p. Ladislavovi Križanovi hneď ako sa uvedenú skutočnosť 
dozvedela s tým, že zatiaľ nie je zaujaté stanovisko k tomu ako reagovať na položené otázky. Do rozpravy vstúpil 
predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan s konštatovaním, že súhlasí k predchádzajúcim projektom (žiadosť č. 179 – 
Lezecká stena, s.r.o. a Žiadosť č. 120 – DAC Academy, a.s.) s postupom, že pokiaľ nie je vyjasnený skutkový 
a právny stav veci, posúvajú sa na rozhodovanie na ďalšie zasadnutie SR FNPŠ a k obci Rovinka uviedol, že o e-
maily od redaktorky RTVS bol informovaný s tým, že po opakovaných notifikáciách zo strany kancelárie FNPŠ 
o zaslanie požadovaných materiálov, doručila obec Rovinka materiály až po zverejnení programu SR FNPŠ a pár 
dní pred samotným zasadnutím SR FNPŠ, s tým, že si ich nestihol naštudovať. Po dôkladnom zvážení všetkých 
skutočností bude predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan rád, ak na najbližšom zasadnutí prijme SR FNPŠ 
rozhodnutie. Koordinátorka procesov a projektová manažérka kancelárie FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková 
v nadväznosti na to potvrdila, že obec Rovinka bola opakovane notifikovaná na žiadosť, aby predložili materiály 
s tým, že s kanceláriou FNPŠ z ich strany neprebiehala žiadna e-mailová komunikácia a v nadväznosti na to 
a na záver pravidelnej porady predsedu SR FNPŠ v rámci kancelárie FNPŠ bola obci Rovinka zaslaná oficiálna 
žiadosť na predloženie materiálov s tým výsledkom, že dňa 17.10.2022 bolo požadované z ich strany zaslané, 
preto ich kancelária SR FNPŠ zaradila do priečinka, avšak vzhľadom na krátkosť času uviedla, že na najbližšom 
zasadnutí bude kanceláriou FNPŠ predložená aktualizovaná informácia k skutkovému stavu podľa obsahu 
uvedenom v doručených materiáloch. 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan doplnil, že projekt obce Rovinka je predvolebná téma spojená pre väčší 
počet kandidátov s možným developmentom v rámci obce, a preto požiadal, aby Fond na podporu športu 
nevstupoval do  procesu projektu a nebol zatiahnutý do predvolebného boja a po voľbách a dôkladnom zvážení 
všetkých aspektov verí, že na najbližšom zasadnutí SR FNPŠ bude o projekte rozhodnuté. 
 
Na margo uvedeného sa predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi prihlásil o slovo a zhrnul prednesené s tým 
záverom, že v prípade žiadosti č. 179 (Lezecká stena, s. r. o.) bude konať a rozhodovať SR FNPŠ až následne 
podľa toho, aký podnet predloží kancelária FNPŠ, v prípade žiadosti č. 120 (DAC Academy, a.s.) navrhuje počkať 
na doručenie avizovaného odvolania a na najbližšom zasadnutí SR FNPŠ zaujať postoj, akým SR FNPŠ zareaguje 
a v súvislosti so žiadosťou č. 4 (obec Rovinka) doplnil slová predsedu SR FNPŠ p. Ladislava Križana, aby sa Fond 
na podporu športu neutrálne vyjadroval nielen k spomínanej reportáži, ale vôbec k otázkam súvisiacim s projektom 
a zdôraznil, že súčasťou doručených podkladov bola aj zmena projektu a klasifikácia potenciálne neoprávnené 
náklady. Vzhľadom na to je nutné sa pozrieť do dokumentácie a vyhodnotiť to, ideálne dnes vziať uznesením 
informáciu len na vedomie a na najbližšom zasadnutí SR FNPŠ urobiť rozhodnutie, ak ostatní členovia SR FNPŠ 
nemajú iný názor. 
 
Generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková uviedla, že kancelária FNPŠ v rámci tohto bodu 
programu doplnila 4. bod v návrhu uznesení a predložila priamo na zasadnutí SR FNPŠ návrh, či SR FNPŠ súhlasí 
s tým, aby sa zmeny harmonogramov jednotlivých projektov odsúhlasovali iba na úrovni kancelárie FNPŠ. Návrh 
odôvodnila tým, že by to urýchlilo procesy v rámci predložených zmien projektov a kancelária FNPŠ by nemusela 
čakať a predkladať tieto zmeny na zasadnutia SR FNPŠ, hoci teraz sú relatívne dobre nastavené frekvencie 
zasadnutí SR FNPŠ. Uvedené však ponechá na uvážení SR FNPŠ, či by s navrhovaným postupom pre kanceláriu 
FNPŠ súhlasili alebo by naďalej rozhodovali aj uvedené na zasadnutiach SR FNPŠ. Ide o jednoduché zmeny, či 
úpravy, zväčša o formálne odsúhlasovanie a nejedná sa o žiadne problémové veci. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav 
Križan návrh podporil a po jeho pôvodnom návrhu s termínom platnosti uznesenia, a teda kompetencie 
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do 31.12.2022 sa s generálnou riaditeľkou kancelárie FNPŠ p. Renatou Munkovou zjednotili na datovaní 
uvedeného do 30.11.2022, čo korešponduje s dátumom ukončenia jej pôsobenia vo funkcii a následne sa vec bude 
systémovo riešiť s novým riaditeľom kancelárie FNPŠ. 
 
Kým prebiehala úprava návrhu uznesenia v zmysle predneseného, za ten čas predseda SR FNPŠ p. Ladislav 
Križan doplnil k problematike projektu AQUAPark Poprad, s.r.o., aby mali všetci členovia SR FNPŠ aspoň stručnú 
informáciu, pretože nechce nateraz rozoberať celú šírku možnej témy. Na konferencii Šport a právo, ktorá sa 
konala v dňoch 13.10. - 14.10.2022 v hoteli AquaCity v Poprade, veľmi stručne a neoficiálne komunikoval 
so zástupcom AQUAPark Poprad, s.r.o. p. Pichoňským a dohodli sa, že problematika si vyžaduje formálnu pôdu, 
oficiálne zasadnutie, prítomnosť všetkých dotknutých, a že v priebehu budúceho týždňa by sa uskutočnilo stretnutie 
na pôde Fondu na podporu športu, rozobrala sa problematika a pokúsili sa nájsť riešenie. Na základe uvedeného 
požiadal generálnu riaditeľku kancelárie FNPŠ p. Renatu Munkovú, aby krátko vysvetlila, čo by malo byť podstatou 
tohto stretnutia. Generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková uviedla, že od posledného zasadnutia 
SR FNPŠ sa u nej nič nezmenilo, stále ide o problematiku DPH, a to čo je uvedené v zmluve o príspevku na projekt 
podpory športu a nevie, čo bolo predmetom rozhovorov a spomínanej konferencii Šport a právo, preto sa k tomu 
vyjadriť nevie. V rámci problematiky diskontovania sa obrátila e-mailom na PMÚ a čaká na odpoveď. Predseda SR 
FNPŠ p. Ladislav Križan doplnil, že nediskutovali však o vecnej stránke problému a bol by rád, aby sa v takýchto 
vážnych témach opustili neformálne pôdy napriek dobrým vzťahom.  
 
K slovu sa prihlásil člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi s doplnením, že uvedený problém sa týka ešte 
predchádzajúceho bodu rokovania SR FNPŠ ako ešte ďalší subjekt, ktorý je potrebné doriešiť a posunúť 
problematiku rokovaním ďalej, o čom bude SR FNPŠ informovaná. Ak bude potrebné prijať uznesenie k predmetnej 
veci, ubezpečil, že materiály k tomu ako podklad na zasadnutie SR FNPŠ budú pripravené. 
 
Následne kancelária FNPŠ poskytla členom SR FNPŠ krátke informácie o platbách v termíne od 14.09.2022 
do 13.10.2022 bola na 1. platbu – 80% z príspevku vyplatená suma vo výške spolu 2.043.141,799 EUR 
pre 11 prijímateľov 
 

Prijímateľ Pridelený príspevok 

Vyplatená 1.platba - 
80% z príspevku 

Mesto Martin 862 416,000 € 689 932,800 € 
Mesto Piešťany 183 000,000 € 146 400,000 € 
PROFITENNIS ACADEMY 128 100,000 € 102 480,000 € 
Kajak & kanoe klub Komárno, o.z. 75 730,000 € 60 584,000 € 
ŠPORTOM PRE VŠETKÝCH 243 500,000 € 194 800,000 € 
Canis Club Liptov 291 773,930 € 233 419,144 € 
TJ Žrebčín Motešice 125 983,000 € 100 786,400 € 
Mesto Sereď 83 807,529 € 67 046,023 € 
MŠK Žilina, a.s. 406 853,850 € 325 483,080 € 
Benet LTC, s.r.o. 107 333,330 € 85 866,670 € 
Mesto Žilina  45 429,601 € 36 343,681 € 
   

 
Spolu vyplatené 
od 14.09.2022 do 13.10.2022 2 043 141,799 € 

 
Celkovo bolo v termíne ku dňu 13.10.2022 na 1. platbu (80% z príspevku) vyplatená suma vo výške spolu 
15.029.620,044 EUR pre 64 prijímateľov. 
 
Ako súčasť materiálov predmetného bodu programu boli členom SR FNPŠ predložené žiadosti o zmenu projektu 
v rámci výzvy č. 2021/004. Projektové oddelenie kancelárie FNPŠ predložilo SR FNPŠ na schválenie zmenové 
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konania, ktoré sa týkajú zmien harmonogramu projektov o viac ako 3 mesiace. Žiadosti ako aj sprievodné správy 
s odporúčaním kancelárie FNPŠ sú k dispozícii v rámci podkladov k zasadnutiu. Ide o nasledujúce projekty: 
 

• žiadosť č. 36 (obec Bystričany) 
• žiadosť č. 104 (Profitennis academy) 
• žiadosť č. 155 (Benet LTC) 

 
Žiadosť č. 36 - obec Bystričany: Predpokladaný začiatok stavebných prác bol odložený zo 7/2022 na 5/2023. 
Podľa článku X. ods. 2. a 5. zmluvy o príspevku na projekt podpory športu je možné oznámením zmeniť začiatok 
stavebných prác maximálne o 3 mesiace. Odloženie o viac ako 3 mesiace sa považuje za významnejšiu zmenu, 
ktorá v zmysle zmluvy podlieha schváleniu. Dôvodom tejto žiadosti o zmenu harmonogramu projektu je 
posunutie prác z dôvodu prebiehajúcich rokovaní so zhotoviteľom diela kvôli nárastu cien stavebných materiálov. 
Po preskúmaní predmetnej žiadosti kancelária FNPŠ nemala námietky voči zmene harmonogramu projektu 
predloženého v rámci žiadosti č. FNPS-2021/004-36. 
 
Žiadosť č. 104 - Profitennis academy: Predpokladaný začiatok stavebných prác bol odložený zo 6/2022 
na 8/2023 o viac ako jeden rok . Podľa článku X. ods. 2. a 5. zmluvy o príspevku na projekt podpory športu je 
možné oznámením zmeniť začiatok stavebných prác maximálne o 3 mesiace. Odloženie o viac ako 3 mesiace sa 
považuje za významnejšiu zmenu, ktorá v zmysle zmluvy podlieha schváleniu. Dôvodom tejto žiadosti o zmenu je 
posunutie prác z dôvodu účinnosti zmluvy o príspevku (8/2022). Po preskúmaní predmetnej žiadosti kancelária 
FNPŠ nemala námietky voči zmene harmonogramu projektu predloženého v rámci žiadosti č. FNPS-2021/004-
104. 
 
Žiadosť č. 155 - Benet LTC, s.r.o.: Predpokladaný začiatok stavebných prác bol odložený zo 7/2022 na 7/2023 
o jeden rok. Podľa článku X. ods. 2. a 5. zmluvy o príspevku na projekt podpory športu je možné oznámením zmeniť 
začiatok stavebných prác maximálne o 3 mesiace. Odloženie o viac ako 3 mesiace sa považuje za významnejšiu 
zmenu, ktorá v zmysle zmluvy podlieha schváleniu. Dôvodom tejto žiadosti o zmenu je posunutie prác z dôvodu 
účinnosti zmluvy o príspevku (9/2022). Po preskúmaní predmetnej žiadosti kancelária FNPŠ nemala námietky voči 
zmene harmonogramu projektu predloženého v rámci žiadosti č. FNPS-2021/004-155. 
 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predsedajúci člen 
SR FNPŠ p. Gábor Asványi navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 9/7/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených 
žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje žiadosti o zmenu harmonogramu projektu v rámci 
žiadosti č. 36 (Obec Bystričany), žiadosti č. 104 (Profitennis academy) a žiadosti č. 155 (Benet LTC, s.r.o.) 
predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2021/004. 
 
3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu k žiadosti č. 4 (obec Rovinka) 
predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2021/004 a opäť odkladá predmetnú vec 
na rozhodnutie na najbližšie zasadnutie správnej rady. 
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4. Správna rada Fondu na podporu športu poveruje generálnu riaditeľku kancelárie Fondu na podporu 
športu rozhodovať o žiadostiach o zmenu harmonogramu projektov alebo zmenu rozpočtu projektov 
predložených prijímateľmi príspevku na projekt podpory športu v rámci výziev č. 2020/001 a č. 2021/004 
v programe „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, ktoré sú v zmysle zmluvy 
o príspevku na projekt podpory športu označené ako „významnejšie zmeny projektu“, a to formou vydania 
súhlasného, resp. nesúhlasného stanoviska k žiadosti o zmenu prijímateľovi s trvaním poverenia na dobu 
určitú, a to do 30. novembra 2022. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
10. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY PRE PODNIKY 
PREVÁDZKUJÚCE ŠPORTOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU Č. 2022/001 A) INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE 
FORMÁLNEJ KONTROLY PREDLOŽENÝCH ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY 
B) SCHVAĽOVANIE ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ MIMORIADNEJ PODPORY – 2. ČASŤ 
 
Bod programu uviedol predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a požiadal kanceláriu FNPŠ o poskytnutie 
informácie o predmetnom bode. O slovo sa ako prvá prihlásila generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata 
Munková, ktorá členov SR FNPŠ oboznámila s aktuálnym stavom posudzovania jednotlivých predložených žiadostí 
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú 
infraštruktúru č. 2022/001 (ďalej len „výzva č. 2022/001). Uviedla, že dňa 15.06.2022 bolo ukončené podávanie 
žiadostí v rámci výzvy č. 2022/001. Celkový počet bol 110 doručených žiadostí. Po ukončení formálnej kontroly 
boli zistené nasledujúce skutočnosti a kancelária FNPŠ neodporúča schváliť 8 žiadostí, a to: 
 

• 3 žiadosti boli doručené po termíne: 
o žiadosť č. 42 (MXM, s.r.o.),  
o žiadosť č. 98 (TK Kysucké Nové Mesto),  
o žiadosť č. 110 (Miriam Drobná). 

• 2 žiadatelia boli identifikovaní ako neoprávnený žiadateľ v zmysle znenia výzvy: 
o žiadosť č. 5 (SGF, s.r.o.) - začiatok hospodárskej činnosti v neoprávnenom období 01.09.2020), 
o žiadosť č.73 (Mestský podnik služieb Čadca) - neoprávnená prevádzka (plaváreň). 

• 3 žiadosti boli po opätovnom dožiadaní vyradené v rámci formálnej kontroly: 
o žiadosť č. 78 (Basketbalový klub Slovan Bratislava) - opakovane zle predložená príloha,  
o žiadosť č. 85 (Be strong, s.r.o.) - žiadateľ nereagoval na výzvy na doplnenie a po telefonickej 

komunikácii oznámil, že o príspevok nemá záujem, 
o žiadosť č. 107 (Kulturistický oddiel VETERINARY BODYBUILDING CLUB KOŠICE) - žiadateľ 

má nedoplatky na daňovom úrade a po opakovaných výzvach nedoplnil svoju žiadosť.  
 
V prípade 2 subjektov odporúča kancelária FNPŠ schváliť nižšiu mimoriadnu podporu oproti požadovanej 
sume uvedenej v žiadosti: 

• žiadosť č. 92 - Premium Fit (sieť Golem) - príspevok vo výške 200.000,00 EUR (-309.156,17 € z dôvodu 
limitu pomoci v zmysle schémy de minimis), 

• žiadosť č. 39 (Flóra Nova) - príspevok vo výške 6.905,51 EUR (-6.098,68 € z dôvodu opravy výpočtu 
oprávnenej pomoci) 
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Ostatných 19 žiadostí splnilo podmienky výzvy a po formálnej kontrole boli predložené SR FNPŠ na schválenie. 
Následne generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková uviedla, že medzi schválenými žiadosťami boli 
identifikované aj subjekty, ktoré si uviedli ako typ športoviska športová hala, avšak prevádzkujú napr. pole dance, 
lezeckú stenu, squash. Dňa 06.10.2022 bola z projektového oddelenia kancelárie FNPŠ komunikovaná 
s generálnou riaditeľkou kancelárie FNPŠ p. Renatou Munkovou, generálnym riaditeľom sekcie športu MŠVVŠ SR 
p. Petrom Dedíkom a členom SR FNPŠ p. Ivanom Greguškom otázka definície športovej haly v kontexte 
oprávnenosti niektorých žiadateľov, avšak aj napriek e-mailovej komunikácii kancelária FNPŠ nevie, či ich 
odporučiť SR FNPŠ na schválenie bez akýchkoľvek pochybností. Pri športovej hale nie je kancelária FNPŠ 
na istom ako sa vysporiadať teraz s tými subjektami, ktoré si zadefinovali športovú hlavu, avšak dodatočne 
pri príprave podkladov boli identifikované potenciálne problémy so zaradením oprávnenosti športovej infraštruktúry. 
Ide o nasledovné subjekty:  
 

• Pole Dance Academy - tanečné štúdio, 
• SPORTS Production - squashové kurty a wellness, 
• BEYA SPORT - squashové kurty a vonkajší tenisový kurt. 

 
Na základe uvedeného predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi uviedol k problémovým prípadom, že 
uchopenie určenia by malo vychádzať aj z charakteru infraštruktúry, kde sa to vykonáva, ak to je len nejaký kvázi 
obchodný priestor, kde je niečo, je ťažké hovoriť o športovej infraštruktúre, hlavne čo sa týka športu ako pole dance. 
V prípade squashových kurtov, to sa už dá charakterizovať, ale malo by to byť predmetom diskusií. Welness centrá 
sú z jeho strany problematické na základe čoho otvoril diskusiu. Na uvedené reagoval projektový manažér 
kancelárie FNPŠ p. Michal Noga a podotkol, že podmienkou je, že v športovej hale by sa malo vykonávať viacero 
športových odvetví alebo disciplín. V jednom z prípadov sa jedná o squashové kurty a welness.  
 
O slovo požiadala generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková a doplnila, že športová hala je 
všeobecne uvedená v schéme minimálnej pomoci, ktorá je prílohou výzvy, so zhodnotením, že uvedená 
charakteristika pôsobí nejednoznačne, a preto uvíta k tomu vyjadrenie členov SR FNPŠ.  
 
Predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi sa opýtal k praktickej rovine, či nebude vhodné vylúčiť predmetné 
subjekty a ešte ich preveriť a pripraviť stanovisko na ďalšie zasadnutie SR FNPŠ alebo rovno rokovať po každom 
z nich samostatne, a či nebude potrebné ešte požiadať dodatočné informácie, aby sme niekoho v tom procese 
neznevýhodnili. Na uvedené reagoval člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger a na margo problémových prípadov 
uviedol, že tieto prevádzky sú komplikované, pretože zväčša sú spojené s inou aktivitou, či už s ubytovaním alebo 
stravou v rámci obchodných spoločností. Squash ani welness nepokladá za autonómnu a čistú prevádzku.  
 
Predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík považuje v dotknutom prípade 
squash ako kvázi iba jednu vec, čo sa v určitej prevádzke uskutočňuje a žiadna iná. Obyčajne squashové kurty 
bývajú tam, kde je fitnescentrum alebo niečo iné. Táto prevádzka je samostatne stojaca a z tohto pohľadu to vníma 
ako problematické.  
 
Predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi v nadväznosti na prednesené má obavu, že v prípade náhľadu touto 
optikou by to diskvalifikovalo všetky dotknuté problémové prevádzky a vyzval ostatných členov SR FNPS 
na vyjadrenie ich názorov a diskusiu.  
O slovo požiadala generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková a uviedla, že niektoré subjekty z tohto 
okruhu prevádzok už boli schválené a majú aj vyplatené príspevky na účet, nevidí však problém zmeniť rozhodnutie 
a možno ho preklasifikovať a žiadať späť poskytnuté finančné prostriedky. Následne zopakovala aj predchádzajúce 
stanovisko, že poskytovaná pomoc bude podliehať kontrole zo strany PMÚ, či boli poskytnuté príspevky oprávnene 
alebo neoprávnene, a ak sa na tom členovia SR FNPŠ zhodnú, že treba ešte niečo dopracovať, navrhovala by to 
doriešiť na ďalšom zasadnutí SR FNPŠ. Ak sa preukáže, že Fond na podporu športu poskytol pomoc nesprávne 
na základe údajov, ktoré si vtedy kancelária FNPŠ neuvedomila, tak podľa generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ 
p. Renaty Munkovej bude schodnejšia cesta vykonať následne opravu rozhodnutia o neposkytnutí, resp. žiadať 
späť finančné prostriedky.  
 
V rámci diskusie zaznela požiadavka vyriešiť uvedené čo najskôr s ohľadom na subjekty, ktorých sa to týka, a ktoré 
už pomoc obdržali. Na uvedené reagoval predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a prihlásil sa s tým, že nateraz 
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nevie, ktoré riešenie bude vhodnejšie a vyslovil, že vec prerokuje a dorieši v rámci kancelárie FNPŠ na najbližšej 
porade predsedu SR FNPŠ.  
 
Člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška sa zapojil do diskusie a ujal sa slova s dovysvetlením, že Fond na podporu športu 
vo výzve bližšie nešpecifikoval, čo myslí pod športovou halou, nešpecifikovala sa výmera, jediné obmedzenie, ktoré 
tam je, že hala je využívaná na viaceré druhy športových odvetví, disciplín alebo pohybových aktivít a ak by sa 
vnímalo uvedené ako jediná podmienka, tak nemá problém, aby boli odsúhlasené aj tieto subjekty/prevádzky, ktoré 
sú predmetom problému.  
 
Na základe čoho sa rozprúdila krátka diskusia, na konci ktorej sa predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi 
opýtal, či vie SR FNPŠ teraz urobiť objektívne rozhodnutie, či má všetky informácie na to, že by mohli byť vylúčení, 
aby SR FNPŠ nikoho nepoškodila. K odpovedi sa prihlásil o slovo predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan, ktorý 
prezentoval nepísané pravidlo, že v prípade pochybností, ak nie je nevyhnutné rozhodnúť hneď, aby SR FNPŠ 
odložila rozhodnutie na neskôr, a aby sa dovtedy získali všetky možné podklady a informácie.  
 
V tej súvislosti sa zapojila do diskusie generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková s návrhom, aby 
sa celý bod rokovania schvaľoval až na najbližšom zasadnutí SR FNPŠ a nekúskoval sa po častiach s vylúčením 
problémových. Na uvedené reagoval dotazom aj externý pracovník kancelárie FNPŠ p. Radoslav Jenčuš a zhrnul 
informácie, že z problémových žiadostí sú dve už schválené, iba jedna problémová žiadosť by sa aktuálne 
schvaľovala, avšak bezproblémové žiadosti v objeme cca 374-tisíc EUR sú na schválenie dnešnej SR FNPŠ 
pripravené, a teda položil otázku, či odsunúť všetko alebo vyčleniť len tú jednu a zvyšok schváliť.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan po dohode s generálnou riaditeľkou kancelárie FNPŠ p. Renatou Munkovou 
ohľadom procesných komplikácii v rámci administrovania rozdeľovania bodu sa dohodli, že na dnešnom zasadnutí 
SR FNPŠ sa podporia všetky okrem jednej problémovej žiadosti a pre účely schvaľovania uznesenia SR FNPŠ sa 
upraví obsah predloženej tabuľky tak, že sa vypustí subjekt BEYA SPORT. 
 
Generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková na margo vyvstaných dotazov uviedla ešte problematiku 
s prevádzkou v Čadci. Išlo o neoprávnenú športovú infraštruktúru – plaváreň a opakovane uviedla, že kancelária 
FNPŠ nerobila detailnú kontrolu, ale zamerala sa na kontrolu formálnu, či bola predložená žiadosť tak ako mala 
byť a či boli splnené základné veci. Do odborného aspektu typu športovej infraštruktúry, či to je naozaj športová 
hala alebo naozaj „nafukovačka“ nešla. Vychádzala z toho, čo žiadatelia napísali v žiadosti a zhodnotila, že tam 
absentoval krok odborného posúdenia ako to robila odborná komisia v rámci hodnotenia športovej infraštruktúry, 
tentokrát sa to zistilo až následne.  
 
Na základe záverov prijatých na 33. zasadnutí SR FNPŠ k dátumu 05.10.2022 boli poukázané finančné prostriedky 
celkovo 82 schváleným žiadateľom. V rámci žiadosti č. 62 (FITCENTRUM W.M., spol.  s. r. o.), bol príspevok 
vrátený naspať na bankový účet Fondu na podporu športu, nakoľko pri zadávaní IBAN v žiadosti uviedol žiadateľ 
IBAN iného subjektu. Administratívnu chybu projektové oddelenie kancelárie FNPŠ s prijímateľom odkomunikovalo 
a príspevok bude prijímateľovi zaslaný na správne číslo IBAN v rámci druhého balíka schválených žiadostí. 
Kancelária FNPŠ pripravuje usmernenie k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory s termínom predkladania podkladov 
do 30.06.2023. Usmernenie bude predložené na schválenie najneskôr na decembrovom zasadnutí SR FNPŠ. 
 
V nadväznosti na vyššie uvedené informácie o znížení mimoriadnej podpory dvom subjektom sa predseda SR 
FNPŠ p. Ladislav Križan obrátil smerom k projektovému manažérovi kancelárie FNPŠ p. Michalovi Nogovi 
s otázkou, aby si potvrdil, že jeden zo subjektov je spoločnosť Premium Fit (pzn. prevádzkujúca sieť fitnescentier 
GOLEM) a z dôvodu predchádzajúcich obáv o možnom prekročení limitu pomoci sa dotazoval, či obchodná 
spoločnosť Premium Fit potvrdila písomne, že tam nie je žiadna dodatočná suma a žiadateľ spĺňa nariadenie 
de minimis. Projektový manažér kancelárie FNPŠ p. Michal Noga odpovedal, že Premium Fit už v rámci 
predloženej žiadosti dokladali všetky obdržané pomoci, zatiaľ mali len štátnu pomoc. Podľa jeho informácii sa môžu 
tieto pomoci kumulovať a boli skontrolovaní aj v IS SEMP a podľa tohto registra platí to, čo uviedli. Predseda SR 
FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol, prečo sa z obozretnosti potreboval uistiť, pretože aj za jeho účasti prebehlo 
stretnutie so zástupcami spoločnosti Premium Fit v kancelárii ministra MŠVVŠ SR a z ich strany bolo uvedené, že 
poskytnutie pomoci by mohol byť potenciálne problém. V zmysle uvedeného si to chcel opätovne preveriť. 
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Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predsedajúcu 
člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 10/7/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o ukončení formálnej kontroly 
predložených žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje rozhodnutia o poskytnutí mimoriadnej podpory 
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce 
športovú infraštruktúru č. 2022/001 v zmysle predloženého zoznamu úspešných žiadateľov – 2. časť. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
11. RÔZNE 
 
Bod programu uviedol predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a vyzval členov SR FNPŠ, ak majú nejaké 
podnety na diskusiu, aby ich prezentovali a mohli o nich spolu diskutovať v rámci tohto bodu.  
 
Prvý o slovo požiadal predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan, ktorý uviedol, že vníma ľudské zdroje ako úplne 
kľúčové, preto uvítal, keď sa v ostatných dňoch viacerí zamestnanci kancelárie FNPŠ zúčastnili na ďalších 
vzdelaniach a školeniach a v budúcnosti bude túto činnosť určite podporovať. Zároveň poprosil, aby pri príprave 
budúcoročného návrhu rozpočtu bola špeciálne vyčlenená položka s finančnými prostriedkami určenými práve 
na vzdelávanie pre zamestnancov kancelárie FNPŠ, pretože to považuje za veľmi dôležité. Zároveň členov SR 
FNPŠ informoval o medzinárodnej konferencii, ktorá sa má konať v novembri v Prahe, so zameraním na dobré 
úradníctvo a bol by rád, ak by sa zúčastnil konferencie aj zástupca Fondu na podporu športu a osobne navrhol 
koordinátorku procesov a projektovú manažérku kancelárie FNPŠ p. Silviu Ondrejčákovú ako najdlhšie pôsobiacu 
zamestnankyňu kancelárie FNPŠ. A opäť doplnil, že je rád, že spolu s generálnou riaditeľkou kancelárie FNPŠ 
p. Renatou Munkovou vyriešili otázku odmeňovania zamestnancov kancelárie FNPŠ. Na záver poďakoval 
zamestnancom kancelárie FNPŠ za prípravu dnešného zasadnutia a členom SR FNPŠ za ich účasť na zasadnutí. 
 
V rámci tohto bodu člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger navrhol, či sa neuvažuje pri ďalších infraštruktúrnych 
výzvach o znížení spoluúčasti v prospech samospráv. Dôvodom je, že samosprávy budú čakať ťažké časy, a aby 
sa prostriedky míňali, nakoľko disponuje informáciami, že buď sa projekty nedokončia alebo ich udržateľnosť bude 
problematická. Na uvedené reagoval predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a podporil pri tejto diskusii 
návrh svojho predrečníka. Rovnako eviduje podobné podnety zo strany športových zväzov, nemá však na to zatiaľ 
silný názor, ale považuje za objektívne, aby sa o tom diskutovalo v zmysle zhoršenej situácie a  napätejšiemu 
rozpočtu potenciálnych žiadateľov, či neznížiť podmienku spolufinancovania. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav 
Križan vyjadril podporné stanovisko k tomu, aby sa o tom členovia SR FNPŠ veľmi vážne rozprávali a dotázal sa 
člena SR FNPŠ p. Branislava Trégera ako predsedu ZMOS-u, ako vníma k dnešnému dňu ďalší vývoj v súvislosti 
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s rozpočtami samospráv, pretože tie sú kľúčové pre spolufinancovanie a prevládajú informácie, že investície z ich 
strán budú nulové a obmedzia sa na základné činnosti – prevádzka (svietenie a vykurovanie), avšak ani túto 
činnosť nevedia, z čoho budú financovať. Člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger doplnil, že sa vychádza z Rady 
pre rozpočtovú zodpovednosť a prerátavajú sa napr. energetické náklady trojkou, tzn. o 300% a očakáva, že oblasti 
ako kultúra, šport, bezpečnosť a sociálne veci sa budú krátiť v rozpočtoch neuveriteľným spôsobom. Samosprávy 
majú problém pripraviť vyrovnaný rozpočet, iní majú problémy vôbec zazmluvniť dodavku elektriny, a preto si myslí, 
že veľa samospráv pôjde do rozpočtového provizória. V nadväznosti na diskutované si predseda SR FNPŠ 
p. Ladislav Križan chcel u člena SR FNPŠ p. Branislava Trégera overiť, že ak by celý štát išiel do provizória, čiže 
zákon o štátnom rozpočte by nebol schválený, a teda by nastalo štátne rozpočtové provizórium, znamená to, že aj 
samosprávy pôjdu do rozpočtového provizória a tým pádom nebudú môcť realizovať žiadne investície zo strany 
samospráv a tým pádom by bola aj celý Fond na podporu športu zmrazený? Člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger 
na to odpovedal kladne, s tým, že riešili by sa len prevádzkové a osobné náklady, havárie v prípade poškodzovania 
majetku mesta/obce, avšak žiadne investície ani spolufinancovanie.  
 
Člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška prispel do diskusie príspevkom k výzve „Infra 3“ a poukazom na dva rozličné 
termíny, a to zverejnenia výzvy a prekladania žiadostí. Fond na podporu športu podľa doterajšej praxe vyhlasoval 
výzvy koncom kalendárneho roka, čo má súvis s oprávnenými výdavkami, preto by bol navrhol, aby SR FNPŠ 
vedela už v novembri alebo decembri zhodnúť na znení výzvy „Infra 3“ a kritériách a vyhlásiť ju do 31.12.2022. 
Následne by sa rozvinula diskusia, či sa určí termín predkladania žiadostí na február, marec, resp. apríl s ohľadom 
aj na spomínanú problematiku samospráv, ale aby výzva „Infra 3“ bola vyhlásená do 31.12.2022, nakoľko vtedy by 
sa mohla zapojiť do výzvy aj UNIZA so svojím projektom.  
 
Generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková sa v tejto súvislosti dopytovala, či v prípade, ak by sa 
výzva „Infra 3“ vyhlasovala v roku 2023 by nebolo možné zadefinovať, že budú oprávnené výdavky z roku 2022? 
Na uvedené reagoval predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi, že ak by to bolo len z pohľadu SR FNPŠ, tak 
za neho áno, ale nevie aká je legislatíva v prípustnosti oprávnenosti výdavkov z iných rokov, kvôli štátnej pomoci, 
súhlasí však s členom SR FNPŠ p. Ivanom Greguškom a má za to, že z procesného hľadiska je podľa neho možné, 
aby sa všetko objektívne zhodnotilo, pripravilo a vyhlásila sa výzva na podporu výstavby, modernizácie a 
rekonštrukciu športovej infraštruktúry č. 3 do konca roka 2022.  
 
Následne generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková uviedla, že podľa jej názoru už znenie výzvy 
„Infra 2“ bolo dobré a za kanceláriu FNPŠ možno budú drobné veci na úpravu, avšak nekonzultovala o tom 
s kolegami ani z právneho ani projektového oddelenia, avšak ako kľúčové vidí zásady, či ostanú v takom istom 
znení aké sú alebo či sa budú prerábať. Keďže bolo by vhodné, aby všetky vnútorné predpisy a dokumenty, ktoré 
s výzvou „Infra 3“ súvisia, boli vyhlásené spolu. Rovnako informovala o e-maile z PMÚ v časti, kde dostal Fond 
na podporu športu odporúčanie, aby žiadatelia nemali pochybnosti, či spadajú alebo nespadajú pod pravidlá štátnej 
pomoci. PMÚ odporučil Fondu na podporu športu vyhlasovať samostatné výzvy pre subjekty, ktoré spadajú 
a nespadajú pod pravidlá štátnej pomoci, a to je potrebné zadefinovať podmienkami a ona nevie, či tie podmienky 
Fond na podporu športu vie a bude vedieť. Okrem výzvy „Infra 3“, k ostatným dokumentom s tým súvisiacim sa 
nevie vyjadriť, či sa do konca kalendárneho roka stihnú za kanceláriu FNPŠ pripraviť, aby boli spolu 
so samotnou výzvou vyhlásené. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan v kontexte už uvedeného doplnil, že 
na najbližšom zasadnutí SR FNPŠ v Banskej Bystrici sa bude vedieť, či sa schválil štátny rozpočet alebo nie alebo 
aspoň výrazne posunul jeho návrh na schválenie. Súhlasí tiež, aby všetky spomínané súvisiace dokumenty spolu 
s výzvou boli schvaľované v jednom balíku a v rámci tohto vypichol jeden z kľúčových dokumentov z pohľadu práv 
a povinností pre žiadateľov, a to zmluvu o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu. Bol by rád, aby súčasťou 
balíka dokumentov v rámci budúcej výzvy na podporu výstavby, modernizácie a rekonštrukciu športovej 
infraštruktúry č. 3 bol už aj vzorový návrh zmluvy o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu a nestalo sa, 
že po celom procese prijímateľ príspevku povie, že potrebuje vo vzorovom návrhu zmluvy niečo upraviť na rozdiel 
od 99% všetkých ostatných prijímateľov. Na záver zhrnul, že táto vec sa zatiaľ posunie dopredu tak, že eviduje 
tieto podnety a na najbližšom zasadnutí SR FNPŠ sa k tomu členovia SR FNPŠ vrátia, aby si načrtli zmysluplný 
plán aj vzhľadom na športovú infraštruktúru národného významu, čím všetci prítomní súhlasili. 
 
Predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi na základe uvedeného, najmä však k téme spolufinancovania, 
požiadal o vyjadrenie predsedu DR FNPŠ a generálneho riaditeľa sekcie športu MŠVVŠ SR p. Petra Dedíka. 
Predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík vyjadril pochopenie argumentov, 
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ktoré boli prednesené. Na druhej strane má za to, že je potrebné brať do úvahy situáciu, keby sa išlo do variantu 
nulového spolufinancovania, tak je nutné mať na zreteli, že sa aktuálne realizujú rovnaké projekty, na ktoré iní budú 
ešte len žiadať príspevok a žiadatelia v rámci „Infra 2“ mali 40 % spolufinancovanie V danom prípade by išlo o veľmi 
drastickú zmenu férových podmienok s tým, že si skôr vie predstaviť zníženie spolufinancovania, možno na úroveň 
30 %, ale niekde úplne dole to vníma ako veľmi neférové. K tomu sa s faktickou poznámkou prihlásil člen SR FNPŠ 
p. Branislav Tréger, ktorý podotkol, že od 01.01.2023 prvá tretina roka bude v znamení ešte niekoľko násobného 
nárastu nákladov na verejnú správu, pričom teraz je to 40 %, a teda sa nemožno porovnať situáciu v minulosti 
so súčasnou. Napriek tomu je však tiež za to, aby sa spolufinancovanie znížilo na úroveň 30 % resp. 25 %, ale 
určite nie 0 %.  
 
Člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger si ponechal ešte slovo a vyslovil ďalšiu obavu vo vzťahu k spolufinancovaniu. 
Ak aj by bol schválený štátny rozpočet, mohlo by sa podľa avizovaného zámeru stať, že vláda Slovenskej republiky 
rozvoľní rezervné fondy pre samosprávu, a ak obce a mestá minú finančné prostriedky výlučne na prevádzku, tak 
na spolufinancovanie im nezostane v rozpočte nič. Na uvedené reagoval opäť predseda SR FNPŠ p. Ladislav 
Križan a rozumie smerovaniu s financiami samospráv. Vyzýva preto na sledovanie situácie, pričom za seba si vie 
predstaviť podporiť návrh, aby spolufinancovanie bolo nižšie, ale na druhú stranu, pokiaľ to pre samosprávu bude 
priorita a dá viac percent, tak má možnosť získať násobne viac bodov v rámci hodnotenia. Tým by sa podporila 
napriek tomu súťaž a samosprávy si vedia povedať, ak aj budú realizovať len jednu vec a je to pre nich priorita, 
s tým, že napriek tomu, že iní žiadatelia dávajú v rámci projektu napríklad len 25 % spolufinancovanie, pričom oni 
sú schopní poskytnúť spolufinancovanie na úrovni 50 %, tak v rámci rebríčka bodového hodnotenia by mali potom 
postúpiť.  
 
Predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík ďalej k téme oboznámil 
prítomných, že do samotného procesu vstupuje podľa prvotných informácií aj výzva na športovú infraštruktúru 
spolufinancovaná z eurofondov a je nutné pri príprave návrhu novej výzvy na podporu športovej infraštruktúry 
zohľadniť aj tento aspekt. Informácie z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky (ďalej len „MIRRI SR“) sú zatiaľ nejasné a situácia sa zo dňa na deň mení. Momentálne sa finalizuje 
operačný program v súčinnosti s Európskou komisiou a jedna z prvých výziev by mala byť na školskú športovú 
infraštruktúru, a teda stojí za zváženie, či tam nechávať takúto infraštruktúru, čím sa vzájomne prekryjú. Ak by 
MIRRI SR takúto výzvu vyhlásilo, otázka je, či školskú športovú infraštruktúru potom nevylúčiť v rámci výzvy „Infra 
3“, keďže MIRRI SR plánuje spolufinancovanie na úrovni 8 %. Ďalej uviedol, že na poslednom zasadnutí DR FNPŠ 
dňa 11.10.2022, na žiadosť oboch členiek DR FNPŠ, bolo prijaté uznesenie č. 2/4/2022 DR FNPŠ, v zmysle 
ktorého by sa radi vyjadrili k návrhu výzvy „Infra 3“, hlavne k zásadám, spôsobom, kritériám hodnotenia žiadostí 
a hodnotiacej komisie o poskytnutie príspevku na projekt podpory, t. j. aby to v rámci procesu prípravy bolo DR 
FNPŠ predložené na pripomienkovanie, pred samotným schvaľovaním na SR FNPŠ.  
 
Predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi sa prihlásil o slovo a uviedol, že proces prípravy zásad a kritérií 
hodnotenia žiadostí v rámci „Infra 3“ bude viac aktuálne na pleciach členov SR FNPŠ, keďže odborná komisia 
„Športová infraštruktúra“ nie je podľa zákona o fonde ustanovená. Ak sú nejaké podnety zo strany DR FNPŠ, 
v ktorých oblastiach sa v rámci zásad a kritérií majú posunúť, požiadal DR FNPŠ, aby ho informovala, na čo 
predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík odpovedá, že keď sa to začne 
koncipovať, bude sa podieľať na tvorbe návrhu zásad a kritérií v rámci výzvy „Infra 3“, ale skôr to vníma ako 
požiadavku zo strany členiek DR FNPŠ, pretože ony ten proces nepoznajú. On sám už má v danom prípade viac 
skúseností.  
 
Do rozpravy vstúpil aj externý pracovník kancelárie FNPŠ p. Radoslav Jenčuš, ktorý podotkol, že v minulosti už 
boli spoločne informovať DR FNPŠ o tom, ako samotný proces kreovania zásad a kritérií hodnotenia prebiehal, 
takže ak bude opätovne záujem, zúčastnia sa rokovania DR FNPŠ a predstavia celý proces ako vznikol a ako sa 
postupne vyvíjal.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan sa vyjadril, že uvedené veľmi víta, váži si, že doteraz veľmi participatívnym 
spôsobom vždy dospeli k finálnemu produktu, ktorý sa na zasadnutí SR FNPŠ schvaľoval jednohlasne a pevne 
verí, že to tak bude naďalej, a že sa k tomu pridajú aj nové členky DR FNPŠ. Napriek tomu požiadal, aby sa členovia 
DR FNPŠ zapojili priamo už do procesu tvorby zásad a kritérií hodnotenia v rámci výzvy „Infra 3“, nie až 
v záverečných fázach. V tejto súvislosti sa predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR 
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p. Peter Dedík opýtal, akým spôsobom bude kreovaná nová odborná komisia „Športová infraštruktúra“ 
na posudzovanie, ak sa vypíše výzva. Bude sa musieť ustanoviť odborná komisia, ale musí byť nastavený aj 
proces, kto môže navrhnúť členov odbornej komisie, kedy a kto to môže schváliť.  
 
Následne predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan zhrnul, že novelizovaním zákona o fonde mandát zanikol všetkým 
členom odbornej komisie a nová právna úprava tento proces kreovania nijako neupresňuje. Ďalej uviedol, že je 
potrebné si to najskôr prejsť interne aj v rámci kancelárie FNPŠ na pravidelnej porade predsedu SR FNPŠ, keďže 
tých možností kreovania môže byť viacero, od nejakého open call-u, až po moment, ktorým budú cielene 
oslovované inštitúcie aj vrátane samospráv, po tom ako získali ich volení predstavitelia nový mandát na štyri roky, 
takže môže to byť aj kombinácia týchto dvoch momentov. Bude však rád, ak o tom prebehne ešte vzájomná 
diskusia a zároveň, keď sa využije znalosť a know how tej podstatnej časti pôvodných členov odbornej komisie 
„Športová infraštruktúra“, pretože prežili dve výzvy na podporu športovej infraštruktúry a s ich prácou panovala 
spokojnosť, no to sú podľa jeho slov zatiaľ len úvahy. Na margo uvedeného predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor 
Asványi by v tomto podporil predsedu SR FNPŠ p. Ladislava Križana s požiadavkou, že akýkoľvek systém si SR 
FNPŠ odsúhlasí, aby to nediskvalifikovalo členov, ktorí už pôsobili v odbornej komisii „Športová infraštruktúra“ a 
hodnotili predložené žiadosti. Zároveň informoval, že bývalí členovia odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ 
ukončenie svojho mandátu chápu ako fakt v zmysle zákona o fonde a doplnil, že ak budú oslovení na ďalšie 
pôsobenie, budú radi. Pokiaľ sa však nebudú môcť z nejakých dôvodov už uchádzať, sú s tým stotožnení. 
 
Člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška navrhol, aby od najbližšieho zasadnutia SR FNPŠ v Banskej Bystrici bol okrem 
témy výzvy „Infra 3“ stabilne zaradený ako samostatný bod programu ŠINV, čo predseda SR FNPŠ p. Ladislav 
Križan absolútne podporil a ako už spomínal, veľmi sa teší dohode s externým pracovníkom kancelárie 
FNPŠ p. Radoslavom Jenčušom, ktorý v rámci kancelárie FNPŠ bude problematiku ŠINV zastrešovať. On sám 
bude rád, ak tento bod bude imanentná súčasť programov zasadnutí SR FNPŠ, aby všetci vedeli v akej fáze sú 
jednotlivé projekty. Avšak z toho, čo zatiaľ odznelo ohľadom novej výzvy „Infra 3“, financií samospráv, rozpočtových 
problémov alebo ŠINV ako absolútne kľúčové aktuálne vníma zamerať sa, po uzavretí výzvy č. 2022/001 
na podporu prevádzkovateľov športovej infraštruktúry, na program ŠINV pre finančné prostriedky, ktoré je nutné 
minúť do konca roka 2023 a podľa neho to je primárna úloha Fondu na podporu športu na najbližšie dni a mesiace. 
 
Predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi by rád ešte zhrnul dve dôležité veci k tzv. všeobecnej výzve 
na podporu športovej infraštruktúry, a to zistiť termín, či v decembri to je výhodnejšie v zmysle toho, aby sa niektoré 
projekty mohli opätovne uchádzať alebo v zmysle rozhodnutia SR FNPŠ sa termín predĺži. Podľa neho je dôležité 
a chcel by to posunúť ďalej v spolupráci s kanceláriou FNPŠ. Druhou vecou je koordinácia so spomínanou výzvou 
financovanou z eurofondov z dielne MIRRI SR, a preto požiadal predsedu DR FNPŠ a generálneho riaditeľa sekcie 
športu MŠVVŠ SR p. Petra Dedíka o monitorovanie tohto procesu MIRRI SR, najmä kvôli subjektom, ktoré môžu 
žiadať v rámci výzvy vyhlásenej MIRRI SR, či ich nevylúčiť z budúcej výzvy „Infra 3“.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan doplnil predsedajúceho člena SR FNPŠ p. Gábora Asványiho, že po internej 
porade so zamestnancami kancelárie FNPŠ vníma, že aj oni majú tiež len nejakú výkonnostnú a personálnu 
kapacitu. Zároveň je veľmi rád, že na konferencii Šport a právo v Poprade všetci akcentovali, že riešenie 
energetickej krízy nie je v kompetencii ani silách Fondu na podporu športu, keďže 20 miliónov EUR, ktoré má Fond 
na podporu športu zo štátneho rozpočtu nie sú časovo termínované, tak vypísanie výzvy „Infra 3“ a jej procesovanie 
je z jeho pohľadu a z hľadiska časovej hierarchie úloha č. 2. Úlohou č. 1 musí byť do najbližších týždňov program 
ŠINV, pretože prípadné nevyužitie účelovo-určených finančných prostriedkov bude zlou správou pre slovenský 
šport pri obrovskom investičnom dlhu do športovej infraštruktúry, ktorý Slovenská republika eviduje. V prípade 
výzvy z dielne MIRRI SR je naklonený pripraviť formálny list na MIRRI SR a osloviť ich, aby sa pri kritériách 
spolufinancovania minimálne inšpirovali kritériami Fondu na podporu športu. Opačné riešenie by tak bolo v rozpore 
s verejným záujmom.  
 
Predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík informoval, že medzičasom 
MIRRI SR kontaktovalo MŠVVŠ SR ohľadom toho, že nejakú výzvu si chystajú, tak im jasne zo strany MŠVVŠ SR 
deklarovali, že chcú byť zapojení do procesu, a že im v oficiálnom e-maily poslal webové odkazy na výzvy Fondu 
na podporu športu s kritériami hodnotenia. Niekoľkokrát ich žiadali, aby kritériá spolufinancovania, ktoré sa budú 
týkať športovej infraštruktúry, a ktorú podporuje aj Fond na podporu športu, boli zladené. 
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O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a opýtal sa k ŠINV, či sa v rámci obsahu budú riešiť jej kritériá alebo 
aktualizovať existujúci zoznam. V takom prípade by mal Fond na podporu športu vyzvať príslušné národné športové 
zväzy, ktoré majú podľa jeho názoru k tomu čo povedať, nie len tie najväčšie, ale všetky, nech dajú nejakú 
aktualizáciu ŠINV, pretože posledná evidencia je už dva roky stará. Predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi 
reflektoval, že v praxi to bude znamenať skôr druhé uvedené, ale paralelne bude vhodné na tom projekte robiť 
ďalej a chcieť mať aj nejaké kritériá alebo dobrú prax toho ako sa to bude posudzovať. V danom prípade je nutné 
aktualizovať stav a povedať si, kde to má zmysel, a kde nie a vyzval externého pracovníka kancelárie FNPŠ 
p. Radoslava Jenčuša na vyjadrenie sa k tejto veci. Na uvedené externý pracovník kancelárie FNPŠ p. Radoslav 
Jenčuš uviedol, že si spísal základnú metodiku, ktorú potrebuje prerokovať s predsedom SR FNPŠ p. Ladislavom 
Križanom a ideálne aj s predsedom DR FNPŠ a generálnym riaditeľom sekcie športu MŠVVŠ SR p. Petrom 
Dedíkom, či sa stotožnia s návrhom ako postupovať ďalej v tejto veci. Zatiaľ bude Fondu na podporu športu 
navrhované umožňovať vychádzať rámcovo z toho, čo bolo schválené pred rokom v septembri 2021 na konferencii 
k ŠINV v Trnave, avšak s určitými možnosťami rozšíriť to, či prípadne to upraviť.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan bude veľmi rád, keď aj so splnomocnencom vlády Slovenskej republiky 
pre mládež a šport p. Karolom Kučerom a verí, že už aj s novým štátnym tajomníkom pre šport MŠVVŠ SR si budú 
vedieť jasne povedať, že ak MIRRI SR ide podporovať telocvične, tak ich nemusí podporovať Fond na podporu 
športu a môže sa sústrediť na tie športoviská, ktoré nie je možné podporiť zo žiadnej inej schémy. Bude potrebné 
získať o tom potrebné informácie, preto poprosil predsedu DR FNPŠ a generálneho riaditeľa sekcie športu MŠVVŠ 
SR p. Petra Dedíka, aby aj z titulu svojej funkcie a pozície na MŠVVŠ SR aj v spolupráci so splnomocnencami 
vlády Slovenskej republiky vyvolali štvorstranné stretnutie na MIRRI SR, a aby sa jasne zadefinovala vzájomná 
spolupráca. 
 
Predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík sa ešte záverom pristavil svojim 
príspevkom pri riešení energetickej krízy s presvedčením, že vníma absolútne nereálne, aby sa nejaká pomoc 
zo strany štátu v tejto situácii a v tomto čase poskytovala, preto tlačí spolu so splnomocnencom vlády Slovenskej 
republiky, aby kompenzácie prišli, či už zastropovaním cien energií alebo prostredníctvom samospráv. Ďalej 
informoval, že uvedenej téme sa venovali aj na zasadnutí DR FNPŠ, kde to podporili prijatým uznesením 
č. 3/4/2022 DR FNPŠ na návrh p. Márii Machovej. DR FNPŠ odporučila, aby po dohode s predsedom SR FNPŠ 
p. Ladislavom Križanom sa nad touto agendou do budúcna už nezamýšľali, pretože Fond na podporu športu má 
ešte stále nevyriešené schémy a má sa venovať podpore športovej infraštruktúry. Na záver uviedol, že budú 
jednoznačne naďalej presadzovať, aby sa Fond na podporu športu ďalšími vecami nezahlcoval. 
 
Nakoľko po vzájomnej diskusii neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR 
FNPŠ, predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 11/7/2022 
 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie diskusné príspevky členov SR FNPŠ. 
 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
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Na záver zasadnutia sa predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan ako aj predsedajúci člen SR FNPŠ p. Gábor 
Asványi poďakovali prítomným členom SR FNPŠ a prísediacim za konštruktívny a bezproblémový priebeh 
zasadnutia SR FNPŠ, a následne všetkým zaželal pekný zvyšok dňa.  
 
 
 

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

a overovateľka zápisnice 
 
 
 

Michal Fabian 
      zapisovateľ, právnik FNPŠ 
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Uznesenia prijaté na zasadnutí Správnej rady Fondu na podporu športu dňa 20. októbra 2022:  

 

Uznesenie č. 1/7/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje nezverejňovať zvukový záznam alebo jeho časti zo zasadnutia 
správnej rady Fondu na podporu športu v zmysle § 7 ods. 6 zákona o fonde. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 2/7/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie prezentáciu - Športová infraštruktúra na území mesta 
Žilina - história, stav a perspektívy predstavené primátorom mesta a jeho tímom, zástupcami Žilinskej univerzity 
a závery prijaté na zasadnutí. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 3/7/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a v prípade uznesenia 
č. 3/6/2022 SR FNPŠ poveruje predsedu správnej rady vyhlásením výberového konania na riaditeľa podľa § 10a 
zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do 31. októbra 
2022.  

T: do 31.10.2022 

Z: Ladislav Križan 

 
Uznesenie č. 4/7/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie od predsedu správnej rady Fondu 
na podporu športu od jej posledného zasadnutia. 

T: ihneď 

Z: R. Munková 

 
Uznesenie č. 5/7/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie k predloženým žiadostiam na poskytnutie 
príspevku na projekt podpory významných súťaží podľa §15b zákona o fonde. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie k predloženým žiadostiam na poskytnutie 
príspevku na projekt podpory významných súťaží podľa §15b zákona o fonde. Na základe listu ministra školstva 
Jána Horeckého z 14.10.2022, doručeného fondu elektronicky 14.10.2022, v nadväznosti na žiadosť SFZ 
o spoluprácu a predbežné schválenie podpory financovania 25. Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov vo futbale 
v roku 2025 na Slovensku, schvaľuje pre obsah listu ministra a pre účely vôbec prebiehajúcej kandidatúry SFZ 
a súvisiacu časovú tieseň správna rada Fondu na podporu športu podporu tejto kandidatúry a predbežnú 
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a podmienečnú finančnú podporu na tento projekt vo výške 1.000.000 EUR; toto uznesenie nie je a nemôže byť 
považované za uznesenie garantujúce v zmysle §15b konkrétny príspevok na daný projekt. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 6/7/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o stave vysporiadania záväzkov v súvislosti 
s nárokom na odmenu za výkon funkcie člena orgánu Fondu na podporu športu. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 7/7/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o výsledkoch ukončeného verejného 
obstarávania dispozičných motorových vozidiel pre Fond na podporu športu. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 8/7/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených žiadostí 
o príspevok na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci 
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje žiadosť o zmenu harmonogramu projektu v rámci žiadosti 
č. 207 (Občianske združenie ŠK Odema) predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 9/7/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených žiadostí 
o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 
na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ 
č. 2021/004. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje žiadosti o zmenu harmonogramu projektu v rámci žiadosti 
č. 36 (Obec Bystričany), žiadosti č. 104 (Profitennis academy) a žiadosti č. 155 (Benet LTC, s.r.o.) predložených 
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2021/004. 

3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu k žiadosti č. 4 (obec Rovinka) predloženej 
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2021/004 a opäť odkladá predmetnú vec na rozhodnutie 
na najbližšie zasadnutie správnej rady. 
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4. Správna rada Fondu na podporu športu poveruje generálnu riaditeľku kancelárie Fondu na podporu športu 
rozhodovať o žiadostiach o zmenu harmonogramu projektov alebo zmenu rozpočtu projektov predložených 
prijímateľmi príspevku na projekt podpory športu v rámci výziev č. 2020/001 a č. 2021/004 v programe „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, ktoré sú v zmysle zmluvy o príspevku na projekt podpory 
športu označené ako „významnejšie zmeny projektu“, a to formou vydania súhlasného, resp. nesúhlasného 
stanoviska k žiadosti o zmenu prijímateľovi s trvaním poverenia na dobu určitú, a to do 30. novembra 2022. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 10/7/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o ukončení formálnej kontroly predložených 
žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej 
podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje rozhodnutia o poskytnutí mimoriadnej podpory v rámci výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru 
č. 2022/001 v zmysle predloženého zoznamu úspešných žiadateľov – 2. časť. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 
Uznesenie č. 11/7/2022 SR FNPŠ: 

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

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 



 

Fond na podporu športu 
Príkopova 3255/6, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 
IČO: 52846059, DIČ: 2121173307 
e-mail: ziadosti.prevadzkovatelia@fnps.sk, www.fondnapodporusportu.sk 

 
 

Zoznam schválených žiadostí o mimoriadnu podporu – 2. časť 
v rámci výzvy  č. 2022/001  

„Mimoriadna pomoc pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru “  
 

Poradové 
číslo 

Číslo 
žiadosti Názov žiadateľa Žiadaná suma Schválená suma 

1 92 PREMIUM FIT, s.r.o. 509 156,17 € 200 000,00 € 
2 86 ARÉNA Pezinok s. r. o. 47 505,90 € 47 505,90 € 
3 81 Machterliving s.r.o. 18 806,81 € 18 806,81 € 
4 88 KOŠICE CROWS 16 706,16 € 16 706,16 € 
5 10 LA SKALA lezecké centrum, s. r. o. 12 500,89 € 12 500,89 € 
6 90 SKL AGENCY s. r. o. 8 574,09 € 8 574,09 € 
7 89 TOGET, s.r.o. 7 638,98 € 7 638,98 € 
8 39 FLÓRA NOVA, s.r.o. 13 004,19 € 6 905,51 € 
9 105 PRO - FIT, s.r.o. 5 545,04 € 5 545,04 € 

10 100 Form Factory s.r.o. 5 061,10 € 5 061,10 € 
11 76 Správa športových zariadení mesta Martin 5 039,50 € 5 039,50 € 
12 38 TINA s.r.o. 3 543,97 € 3 543,97 € 
13 37 SOWA gym s.r.o. 2 857,71 € 2 857,71 € 
14 109 FIT&GYM, s.r.o. 2 479,35 € 2 479,35 € 
15 45 Ing. Andrea Mišendová - M-Sport LIFE 2 359,10 € 2 359,10 € 
16 40 Bc. Pavol Uhrin GOLD GYM 1 901,06 € 1 901,06 € 
17 44 BASELINE ARENA s.r.o. 1 888,65 € 1 888,65 € 
18 68 EfectFit 1 692,16 € 1 692,16 € 
19 56 Rock Body s.r.o. 1 032,98 € 1 032,98 € 

  CELKOM 667 293,81 € 352 038,96 € 
 


