
 

Š T A T Ú T 

Národného športového centra 
 

zo dňa 01.01.2004 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.09.2012, Dodatku č. 2 zo dňa 03.07.2017 a Dodatku 

č. 3 zo dňa 01.01.2018 

 

Článok 1 

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 s § 21 ods. 5 písm. b) zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnené niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

(2) NŠC je príspevková organizácia s právnou subjektivitou, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). 

(3) Sídlom NŠC je Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava, IČO: 30853923. 

 

Článok 2 

Poslanie a činnosť NŠC 

Poslaním NŠC je zabezpečovanie všestrannej starostlivosti o vybraných športových reprezentantov 

Slovenskej republiky a vybraných športovo talentovaných športovcov, najmä: 

a) zabezpečovanie materiálno-technických podmienok pre tréningovú činnosť, 

b) prevádzka a údržba materiálno-technickej základne, 

c) spolupráca so športovými organizáciami a rezortnými športovými strediskami 

pri zabezpečovaní prípravy športovcov, 

d) vytváranie sociálnych podmienok pre športovcov zaradených do NŠC, 

e) zabezpečovanie a rozvoj vzdelávacích, výskumných, diagnostických, informačných 

a odborno-metodických činností pre potreby športu v Slovenskej republike, 

f) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zavedenie a uplatňovanie metodík zdravotnej 

kontroly športovcov ako aj metodík diagnostického sledovania funkčných zmien 

a trénovanosti športovcov, 

g) zabezpečovanie a rozvoj študijných, dokumentačných a informačných činností pre potreby 

športu v Slovenskej republike, najmä: 

i. pôsobenie v rámci jednotného vzdelávacieho systému v oblasti športu, 

ii. uskutočňovanie vzdelávania prostredníctvom programov uskutočňovaných 

akreditovanými vzdelávacími zariadeniami, 

iii. uskutočňovanie vzdelávania prostredníctvom programov akreditovaných podľa zákona 

č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

iv. uskutočňovanie vzdelávania prostredníctvom nových prístupov k vyučovaniu telesnej 

výchovy, moderných pedagogických koncepcií a ich aplikácie do vyučovania telesnej 

výchovy prostredníctvom programov akreditovaných podľa zákona č. 568/2009 Z. z. 

o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

v. realizovanie vzdelávacích aktivít a programov v oblasti telesnej výchovy a športu, 

organizovanie konferencií, seminárov, kurzov a prednášok, poskytovanie e-

learningových a multimediálnych foriem vzdelávania, 
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vi. uskutočňovanie hodnotenia kondičných a koordinačných pohybových schopností žiakov 

a mládeže, zvyšovanie pohybovej výkonnosti a zdatnosti žiakov a športovcov pomocou 

moderných metód a zariadení, 

vii. vypracovanie a správa informačného systému v oblasti športu, 

viii. budovanie a správa dokumentačného centra pre potreby športovej praxe, 

ix. vykonávanie vydavateľskej činnosti periodických publikácií a neperiodických publikácií, 

x. odborno-metodické usmerňovanie a školenie užívateľov portálu školského športu 

a správa portálu www.skolskysport.sk; 

h) správa, riadenie výstavby, podpora a údržba infraštruktúry určenej pre šport v SR ako aj 

materiálno-technického zabezpečenia športu v SR, 

i) spolupráca so základnými školami, strednými školami a vysokými školami pri realizácii 

projektov v oblasti športu, 

j) realizácia výskumnej činnosti súvisiacej so základným, aplikovaným a experimentálnym 

výskumom v oblasti športu a aktívneho životného štýlu populácie vrátane zaisťovaní 

súvisiacej infraštruktúry, najmä: 

i. účasť na realizácii výskumných projektov na národnej a medzinárodnej úrovni vrátane 

účasti v národných a medzinárodných centrách alebo konzorciách výskumu, 

ii. overovanie výskumu v oblasti športu a aktívneho životného štýlu populácie a zavádzanie 

nových metód do praxe. 

 

Článok 3 

Organizačná štruktúra NŠC 

(1) Organizačná štruktúra NŠC je nasledovná: 

a) útvar riaditeľa, 

b) útvar športu a diagnostiky, 

c) útvar riadenia výstavby športovej infraštruktúry, 

d) útvar ekonomiky, servisných, výskumných, vzdelávacích a informačných služieb. 

(2) Vnútornú organizačnú štruktúru NŠC podrobne upravuje organizačný poriadok NŠC, ktorý 

vydáva a upravuje podľa potreby riaditeľ NŠC tak, aby jednotlivé odborné útvary plnili stanovené 

úlohy v rozsahu poslania NŠC a činností stanovených zriaďovateľom. 

 

Článok 4 

Riaditeľ NŠC 

(1) Riaditeľ NŠC je riadiacim a štatutárnym orgánom NŠC, ktorého do funkcie menuje a odvoláva 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 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 5 

Zamestnanci NŠC 

(1) Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov sú upravené Zákonníkom práce a ďalšími 

pracovnoprávnymi predpismi. 

http://www.skolskysport.sk/
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(2) Pracovnú skupinu zamestnancov, ako aj platové náležitosti zamestnancov, určí riaditeľ v súlade 

s činnosťou a potrebami NŠC. 

(3) Na odmeňovanie zamestnancov sa vzťahujú príslušné predpisy o platových pomeroch 

zamestnancov priamo riadených organizácií. 

 

Článok 6 

Majetok a hospodárenie NŠC 

(1) Majetok NŠC môžu tvoriť finančné zdroje, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné 

majetkové práva. 

(2) NŠC je príspevkovou organizáciou napojenou na rozpočet kapitoly ministerstva. 

(3) Hospodárska a majetková činnosť NŠC sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi 

pre príspevkové organizácie, smernicami a pokynmi ministerstva. 

(4) NŠC hospodári samostatne a vo vlastnom mene s majetkom zvereným mu pri jeho založení, a tiež 

s majetkom nadobudnutým vlastnou činnosťou. 

 

Článok 7 

Zaraďovanie športovcov do NŠC 

Kritériá pre zaraďovanie športovcov do NŠC určuje sekcia štátnej starostlivosti o šport ministerstva 

na základe návrhov NŠC vypracovaných v spolupráci so športovými zväzmi. 

 

Článok 8 

Vzťahy k niektorým orgánom a organizáciám 

(1) NŠC vykonáva činnosť vo vzájomnej súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej a verejnej správy. 

(2) NŠC spolupracuje s územnými orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy a ďalšími 

organizáciami podieľajúcimi sa na rozvoji športu. 

(3) NŠC spolupracuje s odbornými inštitúciami pre vzdelávanie a výskum v športe. 

(4) NŠC spolupracuje s medzinárodnými organizáciami v oblasti športu. 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

(1) Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu ministerkou školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky. 

(2) Nadobudnutím účinnosti tohto štatútu stráca platnosť a účinnosť Štatút NŠC zo dňa 03. júla 2017. 

 

V Bratislave, dňa 

 

 

 

 minister 


