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                                                                      DODATOK č. 1 

ku kontraktu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

a Národným športovým zväzom na rok 2020 zo dňa 11.11. 2020 

 
 

Účastníci kontraktu: 
 

Zadávateľ:        Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Sídlo:  Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 
Štatutárny zástupca:                Mgr. Branislav Gröhling 

                                                     minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

IČO:                  00 164 381 
Bankové spojenie:                    Štátna pokladnica  
IBAN:                                           SK8081800000007000065236 
(ďalej len „zadávateľ“) 

 
a 

 

Realizátor:          Národné športové centrum 

Sídlo:  Trnavská 39, 831 04 Bratislava             
Štatutárny zástupca:  Ing. Vladimír Baluška  
IČO:                   308 53 923 
Bankové spojenie:                      Štátna pokladnica 
IBAN:                                            SK40 8180 0000 0070 0059 0532 
(ďalej len „realizátor“) 

 
 
 

Článok I  

Preambula 

 
V súlade s čl. IV ods. 4 písm. d) kontraktu uzavretého medzi zadávateľom a realizátorom (ďalej len 

„kontrakt“) účastníci kontraktu uzatvárajú tento dodatok č.1 ku kontraktu na rok 2020, ktorým sa 

optimalizuje kontrakt v oblasti zoznamu úloh, opisu činností a druhov aktivít vykonávaných 

realizátorom a výšky celkového rozpočtu. 

 

 
Článok II  

Predmet dodatku  
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(1) Predmetom dodatku ku kontraktu je realizácia, zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo štatútu 

realizátora a epidemiologickej situácie v roku 2020 a ich finančné zabezpečenie. 

(2) Jednotlivé úlohy sú v zmysle tohto dodatku č. 1 v nasledovnej štruktúre: 

- Úlohy č. 2,3,5,7,8,9,11,12  – bezo zmeny 

- Úlohy č. 1,4,10 – sa menia a dopĺňajú v súvislosti s pandemickou situáciou  

- Úloha č. 6 – úloha sa dopľňa o nové zadanie 

 

Por. č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

1. 

Systémová podpora prípravy vrcholových športovcov a športovo talentovanej mládeže zaradených u riešiteľa na 
športovú reprezentáciu Slovenskej republiky v koordinácii s národnými športovými zväzmi, Slovenským olympijským 
a športovým výborom, Slovenskou asociáciou univerzitného športu a rezortnými športovými strediskami Vojenským 

športovým centrom DUKLA (ďalej len VŠC) a Športovým centrom polície (ďalej len  ŠCP) 

Objednávateľ 

MŠVVaŠ SR - Sekcia športu  

Hlavný cieľ úlohy 
       

    Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa úloha č. 1. kontraktu na rok 2020 nasledovne: 

            

  Reprezentácia a propagácia SR na vrcholných športových podujatiach podporovanými 

športovcami NŠC 

  Tvorba databázy športových výsledkov z vrcholných podujatí (OH, MS, ME ...)  podporovaných 

športovcov  NŠC  

  Poskytovanie a sledovanie podpory vybraných športovcov podľa jednotlivých kategórií A, B, C, D 

 

Táto úloha sa znižuje z dôvodu neplnenia plánovaných akcií športovcov v rámci ich harmonogramov  

športovej prípravy počas roku 2020. Neuskutočnenie akcií došlo z dôvodu pandemickej situácie od 15. 

marca 2020 do súčasnosti. Zníženie úlohy č. 1 je vo výške 34 000,00 EUR. 
 

 

          

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

3/3 0/0 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

111 000,00 111 000,00 

Predpokladané časové plnenie 

1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 

 X X   X  X  X X  X  X  X  X  X  X 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

 111 000,00 0   0  0  
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Por. č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

4. 

Zabezpečenie diagnostiky špeciálnej trénovanosti športovcov 

Objednávateľ 

MŠVVaŠ SR-  Sekcia športu 

Hlavný cieľ úlohy 

 

Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa úloha č. 4. kontraktu na rok 2020 nasledovne: 

 Analýza kľúčových faktorov ovplyvňujúcich športový výkon, posúdenie pripravenosti športovca 

a  zvyšovanie  jeho  výkonnosti 

 Vytváranie databázy testovacích ukazovateľov na tvorbu štandardov a noriem v rámci daných 

športov 

 Vybudovanie diagnostického a  podporného tímu s  odborníkmi v  oblasti funkčného testovania 

športovcov 

 Poskytovanie starostlivosti v  oblasti diagnostického sledovania športovcov aj mimo športovcov 

v  systéme  podpory  NŠC v súčinnosti so športovými subjektami 

 Inovácia špecializovaných zariadení a prístrojov pomôže pri identifikácií stavu športovcov pred a po 
športovom výkone, čo nám napomáha k stabilizácií a zvýšeniu jeho športovej výkonnosti a športového 
výkonu. Na realizáciu tohto cieľa pri zachovaní stabilnej funkčnosti  a permanentného zaťažovanie 
týchto špecializovaných zariadení je potrebná ich obnova, ako aj uplatňovanie nových technológií a 
prístrojového vybavenia v laboratórnych podmienkach. Navýšenie úlohy č. 4 je vo výške 34 000,00 EUR. 
 

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

7/7 0/200 

Celkom              
(všetky zdroje) 

 

    Štátny rozpočet   
          (zdroj 111) 
 

157 100,00 157 100,00 

Predpokladané časové plnenie 

1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 

 X X   X  X  X X X  X  X  X  X  X 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

 157 100,00 0   0   0   
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Por. č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

6. 

Prevádzka informačného systému športu podľa § 79 až 82 a  Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Objednávateľ 

MŠVVaŠ SR - Sekcia športu 

Hlavný cieľ úlohy 

 

Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa úloha č. 6. kontraktu na rok 2020 nasledovne: 

 

 Správa a prevádzka informačného systému športu v súlade so zákonom o športe. 

Navýšenie finančných prostriedkov  o sumu  40 000,00 EUR  sú finančné prostriedky určené na 

Informačný systém  športu na aktualizáciu prezentačnej vrstvy - web s redakčným systémom a upgrade 

niektorých dátových štruktúr. 

 

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

3/3 0/0 

           Celkom               
   (všetky zdroje) 
 

   Štátny rozpočet 
       (zdroj 111) 
 

110 000,00 110 000,00 

Predpokladané časové plnenie 

1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 

 X X   X  X  X X  X  X  X  X  X  X 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

110 000,00 0   0   0   
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Por. č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

10. 

Zabezpečenie riadenia a prevádzky organizácie 

Objednávateľ 

MŠVVaŠ SR -  Sekcia športu 

Hlavný cieľ úlohy 

 

Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa úloha č. 10. kontraktu na rok 2020 nasledovne: 

 

 Efektívne a hospodárne využívanie finančných prostriedkov a majetku vo vlastníctve Slovenskej 

republiky   v správe riešiteľa. Finančné prostriedky sú určené na mzdy a odvody zamestnancov,  

prenájmy kancelárskych a skladových priestorov, vnútorná infraštruktúra, cestovné náklady,  

poistenie majetku. 

 

Z dôvodu negatívnych vplyvov na príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu vzniku pandémie 

súvisiacej s ochorením COVID-19 sa navyšuje úloha č. 10  o 24 770,00 EUR. 

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

5/5 0/608 

         Celkom  
    (všetky zdroje) 
 

    Štátny rozpočet 
         (zdroj 111) 
 

688 241,00 688241,00 

Predpokladané časové plnenie 

1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 

 X X   X  X  X X  X  X  X  X  X  X 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

688 241,00 0   0   0  
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(3) Celkový sumár úloh  

Poradové 
číslo 

Názov úlohy 

Predpoklada
ná kapacita 

ľudských 
zdrojov na 

plnenie 
úlohy 

TPP/FTE 

Predpokladaný 
počet hodín na 
plnenie úlohy 
DoVP/DoPČ 
 v hodinách 

Odhad finančných nákladov na 
plnenie úlohy 

v EUR 
 

  Celkom 
  (všetky    
   zdroje) 

  Štátny     
 rozpočet 
(zdroj 111) 

1 

Systémová podpora prípravy vrcholových športovcov 
a športovo talentovanej mládeže zaradených u riešiteľa 
na športovú reprezentáciu Slovenskej republiky 
v koordinácii s národnými športovými zväzmi, Slovenským 
olympijským a športovým výborom, Slovenskou asociáciou 
univerzitného športu a rezortnými športovými strediskami 
VŠC a ŠCP 

3/3 

 
 
 

0/0 111 000,00   111 000,00 

2 

  
Koordinácia identifikácie športových talentov 
a dostatočné zabezpečenie systému starostlivosti 
o talentovaných športovcov a športových reprezentantov 
v zmysle interných smerníc NŠC vo vekovej kategórii 
športovo talentovanej mládeže do 23 rokov 

1/1 0/0 32 500,00 32 500,00 

3 

  
Zabezpečenie servisných služieb a materiálno technických 
podmienok pre športovú prípravu vybraných športovcov 
počas ich zaradenia do systému podpory u riešiteľa 

2/2 0/2088 100 000,00  100 000,00  

4 
Zabezpečenie diagnostiky špeciálnej trénovanosti 
športovcov 

7/7 0/200 157 100,00 157 100,00 

5 

  
Vytváranie sociálnych podmienok pre športovcov 
zamestnaných u riešiteľa v rozsahu dohodnutom so 
zadávateľom 

13/13 0/0 105 000,00 105 000,00 

6 

  
Prevádzka informačného systému športu podľa § 79 až 82 
a. Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

3/3 0/0 110 000,00 110 000,00 

 
7 

  
Administrácia informačného portálu školského športu, 
osveta pohybových aktivít detí a mládeže prostredníctvom 
športu  

2/2 0/0 25 000,00 25 000,00 

8 
  
Zvyšovanie vedomostnej úrovne športovcov 

 

2/2 0/0 38 000,00 38 000,00 

9 

  
Koordinácia edičnej činnosti a zabezpečenie vydávania 

periodických a neperiodických publikácií s prierezovou 

tematikou v oblasti športu 

 

1/1 0/0 17 800,00 17 800,00  

10 
 
Zabezpečenie riadenia a prevádzky organizácie 
 

5/5 0/608 688 241,00 688 241,00 
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11 Erasmus + Európsky týždeň športu 0/0 

 

       0/1600 217 620,00 40 000,00 

12 
Zabezpečenie testovania prvých a tretích ročníkov žiakov 
základných škôl SR 

0/0 

 

       0/500 50 000,00 50 000,00 

 SPOLU 39/39 

 

0/4996 

 

1652 261,00 

 

1 474 641,00 

 

 

1. V čl. IV ods. 4 písm. b) sa suma 1 409 871,00 eur  nahrádza sumou 1 474 641,00 eur. 
 

 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento dodatok ku kontraktu je neoddeliteľnou súčasťou kontraktu a je vyhotovený  v 4 

rovnopisoch.  

2. Tento dodatok ku kontraktu bude zverejnený na webovom sídle zadávateľa a realizátora do 7 
dní od jeho podpisu účastníkmi kontraktu.  

3. Ostatné ustanovenia kontraktu sa týmto dodatkom ku kontraktu nemenia a ostávajú v platnosti. 

 
 
 
 
 
V Bratislave dňa:        

                                                                        

                                                                     
 

 

                                                                                                                      Mgr. Mgr. Branislav Gröhling     

                                                                                                                              minister 

                                                     
 

 
 
 
V Bratislave dňa:                                                                               Realizátor:  

Národné športové centrum 
 
 

    Ing. Vladimír Baluška 

    riaditeľ 

Zadávateľ: 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 


