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Zriaďovacia listina Národného športového centra 

zo dňa 01.01.2004 v znení Dodatku č. 1 (CP-2003-10033/11402-1:10) zo dňa 12.01.2005, 

Dodatku č. 2 (CD-2009-21673/16465-5:10) zo dňa 15.05.2009, Dodatku č. 3 zo dňa 14.09.2012 

a Dodatku č. 4 (2017/15378:5-30AA) zo dňa 01.01.2018. 

 

 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 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 

zriaďuje 

Národné športové centrum 

Článok I  

Základné ustanovenia 

1. Národné športové centrum (ďalej len „NŠC") je príspevkovou organizáciou s právnou 

subjektivitou v zriaďovacej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky. 

2. NŠC vzniklo zlúčením Centra akademického športu Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky a Národného inštitútu športu. 

3. Sídlom NŠC je Bratislava. 

4. Štatutárnym orgánom NŠC je riaditeľ, ktorého do funkcie menuje a odvoláva minister 

školstva Slovenskej republiky. 

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 základne, 

c) spolupráca so športovými organizáciami a rezortnými športovými strediskami 

pri zabezpečovaní prípravy športovcov 

d) vytváranie sociálnych podmienok pre športovcov zaradených do NŠC. 
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2. Zabezpečovanie a rozvoj vzdelávacích, výskumných, diagnostických, informačných a 

odborno-metodických činností pre potreby športu v Slovenskej republike. 

3. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zavedenie a uplatňovanie metodík zdravotnej 

kontroly športovcov ako aj metodík 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. 

6. Poslanie a pôsobnosť NŠC bližšie vymedzí jeho štatút, ktorý schvaľuje minister školstva, 

vedy, výskumu a športu SR. 

Článok III  

Majetok a hospodárenie NŠC 

1. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý Národné športové centrum spravuje je 

nasledovné: 

a) Dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 117 511,72 € 

b) Dlhodobý hmotný majetok v hodnote 297 029,21 € 

2. NŠC je svojimi príjmami a výdavkami napojené na Ministerstvo školstva Slovenskej 

republiky. Hospodári s majetkom, ktorý mu bol zverený na plnenie vymedzeného poslania 

a predmetu činnosti. 

3. Hospodárenie NŠC sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 

pre hospodárenie rozpočtových organizácií. 

Článok IV  

Záverečné ustanovenia 

NŠC je zriadené ku dňu 1. januára 2004 na dobu neurčitú. 


