INTERNÁ SMERNICA
O systémovej podpore prípravy vrcholových športovcov
a športovo - talentovanej mládeže
v Národnom športovom centre
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Táto smernica upravuje rozsah systémovej podpory prípravy vrcholových športovcov
a športovo - talentovanej mládeže (ďalej len „podpora“), ktorú Národné športové centrum (ďalej
len „NŠC“) poskytuje zaradeným športovcom v zmysle Internej smernice o zaradení športovcov
do Národného športového centra, ktorá nadobudla účinnosť 1. októbra 2021.
Článok II.
Zaradenie športovca a rozsah podpory
1.

Športovec je zaradený do NŠC na návrh športového zväzu po splnení výkonnostných
kritérií a procesu zaraďovania.

2.

Postup zaradenia športovca do NŠC:
a. Komplexné vyhodnotenie uplynulej sezóny (PROTOKOL).
b. Zaradenie športovca do NŠC (oficiálna odpoveď NŠC na žiadosť zväzu).
c. Odovzdanie harmonogramu športovej prípravy (HŠP) a určenie výkonnostných
cieľov na nasledujúcu sezónu oddeleniu športovej prípravy NŠC.
d. Oponentúra, schválenie HŠP a výkonnostných cieľov.
e. Podpísanie zmluvy medzi NŠC a daným zväzom.
f. Podpísanie zmluvy a GDPR medzi NŠC, športovcom a trénerom, resp. zákonným
zástupcom.
g. Absolvovanie preventívnej lekárskej prehliadky u športového lekára (PLP) a
funkčných diagnostických vyšetrení (športová diagnostika v NŠC).

3.

Športovci sú na základe umiestnenia na svetových a európskych súťažiach zaradení v NŠC
do kategórií A, B. Do kategórie C sú zaraďovaní prednostne mladí športovci (od 15 do 21
rokov) na návrh športového zväzu daného športu. Zaradenie do kategórií je definované
v Internej smernici Národného športového centra o zaraďovaní športovcov do podpory
NŠC.

4.

Rozsah podpory je daný zaradením do kategórie s výškou pridelených finančných
prostriedkov a možnosťou využitia služieb NŠC na športovú prípravu vypočítaných na
základe dosiahnutých výsledkov za predchádzajúce dva roky.
Článok III.
Podpora športovcov

1.

Podporu športovcov realizuje NŠC formou:
a) Pracovného pomeru (dohoda/iná forma)
b) Finančným krytím športovej prípravy
c) Prenájmom tréningových objektov
d) Službami zmluvných trénerov

e) Službami maséra, fyzioterapeuta, kondičného trénera, športového psychológa,
výživového poradcu a iného odborníka
f) Službami v oblasti funkčnej diagnostiky
g) Metodickým poradenstvom
h) Lekárskym zabezpečením u partnera NŠC
i) Inou formou /napr. materiálne vybavenie... a pod./
Článok IV.
Podmienky podpory
1.

O uzavretí pracovného pomeru so športovcom rozhoduje riaditeľ NŠC na návrh
príslušného športového zväzu a vedúceho oddelenia športovej prípravy, pričom sa berie
do úvahy predovšetkým športová výkonnosť športovca.

2.

Športovci kategórie A,B zaradení na základe kritérií do NŠC majú nárok na podporu
v súlade Čl. III, bod 1 písmená a) - h) v závislosti od výšky dotácie NŠC v príslušnom roku.

3.

Športovci kategórie C zaradení na základe kritérií do NŠC majú nárok na podporu v súlade
Čl. III, bod 1 písmená b) - h) v závislosti od výšky dotácie NŠC v príslušnom roku.

4.

Rozsah podpory uvedenej v čl. III. bod i) schvaľuje riaditeľ NŠC alebo odborná komisia na
základe návrhu vedúceho oddelenia športovej prípravy.

5.

Rozsah podpory športovca a spôsob ich využitia je spracovaný v HŠP a je záväzný. Zmeny
v HŠP je športovec, resp. tréner povinný aktualizovať elektronickou formou vopred
a podliehajú schváleniu oddelením športovej prípravy.
Článok V.
Finančné limity

1.

Finančnú čiastku na zabezpečenie športovej prípravy jednotlivých športovcov schvaľuje
riaditeľ NŠC na návrh vedúceho oddelenia športovej prípravy v súlade s kritériami na
zaradenie do podpory NŠC a schváleným rozpočtom pre danú oblasť činnosti NŠC
v príslušnom roku.

2.

Finančná čiastka na podporu športovca sa oznamuje každému športovému zväzu a
trénerovi po schválení projektov pre športovú oblasť NŠC pre príslušný rok.
Článok VII.
Záverečné ustanovenie

1.

Zmeny a doplnky k tejto smernici vydáva riaditeľ NŠC.

2.

Vydaním tejto smernice sa ruší doposiaľ platná interná smernica č. 02/2017.

3.

Táto smernica nadobúda účinnosť od dátumu podpisu riaditeľom NŠC.

V Bratislave, 1. októbra 2021

Ing. Vladimír Baluška
riaditeľ NŠC

