
 

 

Štatút 

Národného športového centra 

 

 

Článok I 

Základné ustanovenia 

 

1. Národné športové centrum (ďalej len NŠC) ako integrované, servisno-metodické a 
koordinačné centrum pre oblasť športu v Slovenskej republike, je zriadené v súlade so 
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre, so znením 
a doplnením zákona SNR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 21, ods. 4, písmeno b., zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. 

 

2. NŠC je priamo riadená rozpočtová organizácia v zriaďovacej pôsobnosti Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky a právnou subjektivitou. 

 

3. Sídlom NŠC je Bratislava. 
 

 

Článok II 

Poslanie a činnosť NŠC 

 

1. Zabezpečovanie všestrannej starostlivosti o vybraných športových reprezentantov 
Slovenskej republiky a vybraných športovo talentovaných športovcov:  

a) zabezpečovanie  materiálno-technických podmienok pre tréningovú činnosť,  
b) prevádzka a údržba materiálno-technickej, 
c) spolupráca s národnými športovými federáciami pri zabezpečovaní prípravy 

športovcov,  
d) vytváranie sociálnych podmienok pre športovcov zaradených do NŠC. 

 



2. Zabezpečovanie a rozvoj vzdelávacích, výskumných, diagnostických, informačných  odborno 
– metodických činností pre potreby športu v Slovenskej republike.  

 

3. Uplatňovanie metodiky lekársko–pedagogického sledovania športovcov a metodiky 
diagnostického sledovania funkčných zmien a  trénovanosti športovcov.  

 

4. Vypracovanie jednotného vzdelávacieho systému v oblasti športu a pôsobenie v rámci tohto 
systému.  

 

5. Vypracovanie a správa jednotného informačného systému v oblasti športu vrátane správy 
knižničného fondu a dokumentačného centra pre potreby športovej praxe.  

 

 

Článok III 

Organizačná štruktúra NŠC 

 

1. Organizačná štruktúra NŠC je nasledovná:  
a) útvar riaditeľa, 
b) oddelenie športovej prípravy,  
c) oddelenie športovej vedy a diagnostiky, 
d) oddelenie vzdelávania,  
e) oddelenie informatiky.  

 

2. Vnútornú organizačnú štruktúru NŠC podrobne upravuje organizačný poriadok NŠC, ktorý 
vydáva a upravuje podľa potreby riaditeľ centra tak, aby jednotlivé odborné oddelenia plnili 
stanovené úlohy v rozsahu poslania NŠC a činností stanovených zriaďovateľom. 

 

 

Článok IV 

Riaditeľ NŠC 

 

1. Riaditeľ NŠC je riadiacim a štatutárnym orgánom NŠC, ktorého do funkcie menuje a 
odvoláva minister školstva Slovenskej republiky. 

 

2. Riaditeľ v prípade potreby menuje odborné komisie a pracovné skupiny, schvaľuje ich 
štatúty, ktorým sa upravuje ich činnosť.  

 

3. Riaditeľa počas jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený zástupca v plnom rozsahu jeho 
práv, povinností a zodpovednosti. 



Článok V 

Zamestnanci NŠC 

 

1. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov sú upravené Zákonníkom práce a ďalšími 
pracovnoprávnymi predpismi. 

 

2. Pracovnú náplň, ako aj platové náležitosti zamestnancov, určí riaditeľ v súlade s činnosťou a 
potrebami centra. 

 

3. Na odmeňovanie zamestnancov sa vzťahujú  príslušné predpisy o platových pomeroch 
zamestnancov priamo riadených organizácií. 

 

 

Článok VI 

Majetok a hospodárenie NŠC 

 

1. Majetok NŠC môžu tvoriť finančné zdroje, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné 
majetkové práva. 

 

2. NŠC je rozpočtovou organizáciou napojenou na rozpočet kapitoly rezortu školstva.  
 

3. Hospodárska a majetková činnosť NŠC sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi 
pre rozpočtové organizácie, smernicami a pokynmi Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky. 

 

4. NŠC hospodári samostatne a vo vlastnom mene s majetkom zvereným mu pri jeho založení, 
a tiež s majetkom nadobudnutým vlastnou činnosťou.  

 

 

Článok VII 

Zaraďovanie športovcov do NŠC  

 

 

1. Kritériá pre zaraďovanie športovcov do NŠC určuje Sekcia štátnej starostlivosti o šport 
Ministerstva školstva SR na základe návrhov NŠC vypracovaných v spolupráci so športovými 
zväzmi.  



Článok VIII 

Zrušovacie ustanovenie 

 

1. Zrušuje sa štatút Centra akademického športu Ministerstva školstva SR pod číslom 
1501/1998-sekr. a štatút Národného inštitútu športu.  

 

 

Článok IX 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2004. 
 

 

 

 

Martin Fronc 

minister školstva Slovenskej republiky 

 


