
Príloha ku kontraktu NŠC na rok 2011

P.č. Názov projektu Rieši Zodpovednosť Termín Ciele Rozpočet

1.

Systémová podpora prípravy 

vrcholových športovcov a športovo 

talentovanej mládeže 

oddelenie športovej prípravy a športovo 

talentovanej mládeže Róbert Petriska január  2011 - 

1/ Splnenie nominačných kritérií na 

Hry XXX. Olympiády 2012 236 685 eur

zaradených do Národného 

športového centra za účelom 

reprezentácie Slovenskej  republiky, december 2011

2/ Účasť na MS, ME, Svetovej zimnej 

a letnej univerziády 2011

v koordinácií s národnými 

športovými zväzmi, Slovenským 

olympijským výborom a Slovenskou 

3/ Účasť na vrcholných podujatiach v 

mládežníckych kategóriach

asociáciou univerzitného športu

2.

Koordinácia identifikácie športových 

talentov a systému starostlivosti o 

športovo talentovanú

oddelenie športovej prípravy a športovo 

talentovanej mládeže Róbert Petriska december 2010 -

1/ Účasť na EYOF 2011 v Českej 

republike a Turecku 64 801 eur
mládež a juniorských športových 

reprezentantov december 2011 2/ Účasť na JMS a JME 
3/ Vytvorenie zoznamu športovo 

talentovanej mládeže s cieľom ich 

sledovania 

3.

Zabezpečovanie servisných služieb a 

materiálno technických podmienok 

pre športovú prípravu

oddelenie športovej prípravy a športovo 

talentovanej mládeže Róbert Petriska január  2011 - 

1/ Splnenie nominačných kritérií na 

Hry XXX. Olympiády 2012 40 795 eur
vybraných športovcov počas ich 

zaradenia do systému podpory u 

riešiteľa december 2011

2/ Účasť na MS, ME, Svetovej zimnej 

a letnej univerziády 2011

3/ Účasť na vrcholných podujatiach v 

mládežníckych kategóriach



4.

Poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti v určenom rozsahu a 

diagnostiky trénovanosti pre 

športovcov

oddelenie zdravotného zabezpečenia a 

diagnostiky trénovanosti Vladimír Hostýn január  2011 - 

1/ Sledovanie zdravotného stavu a 

diagnostiky trénovanosti športovcov 100 457 eur

zaradených do systému podpory 

riešiteľa, s cieľom zvýšenia 

objektivizovaných informácii o ich december 2011

2/ Vytváranie databázy zdravotných 

a diagnostických informácií o 

športovcoch

príprave

5.

Vytváranie sociálnych podmienok 

pre zamestnaných športovcov počas 

ich pôsobenia u riešiteľa

oddelenie športovej prípravy a športovo 

talentovanej mládeže Róbert Petriska december 2010 -

1/ Vyselektovanie športovcov 

splňajúcich kritériá na zaradenie do  

sociáneho systému 123 884 eur

v rozsahu dohodnutom so 

zadávateľom oddelenie ekonomiky a servisných služieb Brigita Trimajová december 2011

2/ Dosiahnutie medailových 

umiestnení na vrcholných športových 

podujatiach

6.

Zabezpečenie prípravy a 

uskutočňovania projektov, 

zameraných na plnenie úloh ďalšieho 

vzdelávania oddelenie vzdelávania Igor Kováč február 2011 -

1/ Zvyšovanie vedomostnej úrovne 

športových odborníkov 26 876 eur

v oblasti športu v súlade s Vyhlášou 

MŠ SR č. 444/2008  Z.z.  o 

akreditačnej komisii pre oblasť november 2011

2/ Zabezpečenie úloh v oblasti 

akreditačnej komisie

telesnej kultúry a Jednotnom 

vzdelávacom systéme odborníkov v 

športe Slovenskej republiky

a na základe usmernení zriaďovateľa



7.

Budovanie a prevádzka 

informačného systému v oblasti 

športu v súlade so zákonom NR SR oddelenie ekonomiky a servisných služieb Brigita Trimajová január  2011 - 

Dobudovanie a skúšobná prevádzka 

IS v športe 46 393 eur
č. 300/2008 Z.z. o organizácii  a 

podpore športu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov december 2011

a na základe usmernení zriaďovateľa

8. 

Koordinácia edičnej činnosti a 

zabezpečovania vydávania 

periodických a neperiodických 

publikácii oddelenie vzdelávania Igor Kováč január  2011 - 

1/ Vydávanie elektronického 

časopisu Sport revue 14 473 eur

s prierezovou tématikou v oblasti 

športu december 2011

2/ Zverejňovanie elektronických 

publikácii a vzdelávacich materiálov o 

športe na internetovej stránke NŠC

9.

Zabezpečenie prevádzky, riadenia a 

výkonnosti organizácie oddelenie ekonomiky a servisných služieb Brigita Trimajová január  2011 - 

Efektívne a hospodárne využívanie 

finančných prostriedkov a majetku 

NŠC 323 239 eur

december 2011


