
(Návrh)

NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z ........... 2016
o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk

Vláda Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2016 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1
Zoznam najvýkonnejších športovcov

(1) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
zaradí do zoznamu najvýkonnejších športovcov športového reprezentanta v kategórii dospelých,
ktorý sa umiestnil v 

a) športovej disciplíne v individuálnom uznanom olympijskom športe, paralympijskom športe
alebo v deaflympijskom športe zaradenej do programu olympijských hier, paralympijských hier
alebo deaflympijských hier do

1. 20. miesta na olympijských hrách,

2. 8. miesta na paralympijských hrách alebo na deaflympijských hrách,

3. 20. miesta na majstrovstvách sveta,

4. 16. miesta na majstrovstvách Európy, Európskych hrách alebo v celkovom poradí Svetového
pohára v športoch, v ktorých sa nekonajú majstrovstvá Európy,

5. 3. miesta na svetovej univerziáde alebo na svetových vojenských hrách,

b) kolektívnom uznanom olympijskom športe, paralympijskom športe alebo v deaflympijskom
športe zaradenom do programu olympijských hier, paralympijských hier alebo deaflympijských
hier do

1. 8. miesta na olympijských hrách alebo na majstrovstvách sveta,

2. 6. miesta na paralympijských hrách alebo na deaflympijských hrách,

3. 6. miesta na majstrovstvách Európy alebo na Európskych hrách,

c) neolympijskom uznanom individuálnom športe alebo v kolektívnom športe do 3. miesta na
majstrovstvách sveta.

(2) Ministerstvo zaradí do zoznamu najvýkonnejších športovcov talentovaného športovca
v najvyššej juniorskej kategórii a v kategórii s obmedzením veku určených podľa pravidiel
príslušnej medzinárodnej športovej federácie, ktorý sa umiestnil v 

a) športovej disciplíne v individuálnom uznanom olympijskom športe, paralympijskom športe
alebo v deaflympijskom športe zaradenej do programu olympijských hier, paralympijských hier
alebo deaflympijskych hier do
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1. 10. miesta na majstrovstvách sveta,

2. 6. miesta na majstrovstvách Európy,

3. 3. miesta na olympijských hrách mládeže,

b) kolektívnom uznanom olympijskom športe, paralympijskom športe alebo v deaflympijskom
športe zaradenom do programu olympijských hier, paralympijských hier alebo deaflympijských
hier do

1. 8. miesta na majstrovstvách sveta,

2. 6. miesta na majstrovstvách Európy.

(3) Ministerstvo zverejňuje zoznam najvýkonnejších športovcov v informačnom systéme športu
a aktualizuje ho k 31. decembru kalendárneho roka.

§ 2
Zaraďovanie športov

Šport, pre ktorý rezortné športové stredisko (ďalej len „stredisko“) zabezpečuje činnosti podľa § 3
písm. c) zákona, sa do strediska zaraďuje na základe počtu športovcov zaradených do zoznamu
najvýkonnejších športovcov vykonávajúcich tento šport a možností športovej infraštruktúry
strediska pre zabezpečenie prípravy športovca v príslušnom športe alebo v športovej disciplíne.

§ 3
Zaraďovanie a vyraďovanie športovcov a športových odborníkov

(1) Do strediska sú zaraďovaní športoví reprezentanti v kategórii dospelých a talentovaní
športovci zo zoznamu najvýkonnejších športovcov podľa poradia určeného v návrhu národného
športového zväzu na zaradenie športovcov do strediska alebo na návrh ministerstva podľa § 58
písm. k) zákona.

(2) Počet športovcov zaradených do strediska a rozsah podpory športovej prípravy je určený
disponibilným objemom finančných prostriedkov strediska rozpočtovaných v rozpočtovej kapitole
zriaďovateľa a športovou infraštruktúrou strediska v súlade s koncepciou rozvoja športu.

(3) Na základe výkonnosti sú športovci v stredisku zaradení do výkonnostných kategórii
s dvojročnou ochrannou dobou na preukázanie výkonnosti. Výkonnostné kategórie určujú rozsah
finančnej a materiálnej podpory pre zabezpečenie športovej prípravy.

(4) Na návrh národného športového zväzu môže byť do strediska zaradený tréner, ktorý má
odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa, IV.
kvalifikačného stupňa alebo V. kvalifikačného stupňa.

(5) Na návrh národného športového zväzu môže byť do strediska zaradený iný športový odborník
po preukázaní požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti získanej podľa
osobitného predpisu,1) predpisov medzinárodnej športovej organizácie alebo predpisov národného
športového zväzu.

(6) Športovec alebo športový odborník môže byť zaradený len do jedného strediska.

(7) Športovca možno preradiť z jedného strediska do iného strediska len so súhlasom

1) Napríklad § 33 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 10

až 13a zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení zákona č. 440/2015 Z. z.
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preraďovaného športovca, príslušného národného športového zväzu a dotknutých stredísk.

(8) Riaditeľ strediska vyradí športovca, ktorý

a) nesplnil výkonnostné kritéria v dvojročnej ochrannej dobe na preukázanie výkonnosti,

b) porušil v dobe zaradenia do strediska antidopingové pravidlá,

c) dopustil sa priestupku podľa § 96 ods. 1 zákona,

d) porušil opakovane alebo závažne povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu alebo
obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu2) alebo

e) porušil opakovane alebo závažne povinnosti športového reprezentanta upravené predpisom
športovej organizácie, ktorá športovca nominovala za člena športovej reprezentácie.

(9) Riaditeľ strediska vyradí na návrh vedúceho zamestnanca strediska zodpovedného za
športové činnosti športového odborníka, ktorý

a) nesplnil výkonnostné kritéria športovcov pod jeho vedením v dvojročnej ochrannej dobe na
preukázanie výkonnosti,

b) porušil antidopingové pravidlá,

c) stratil odbornú spôsobilosť,

d) stratil bezúhonnosť alebo

e) porušil opakovane alebo závažne povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu alebo
obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu.2)

(10) Riaditeľ strediska môže rozhodnúť o podmienečnom zaradení športovca alebo športového
odborníka v stredisku na dobu najviac jedného roka, ak

a) nemohol športovec alebo športový odborník pre vážne zdravotné obmedzenia v dvojročnej
ochrannej dobe splniť výkonnostné kritéria,

b) sa neuskutočnila významná súťaž, v ktorej mal športovec potvrdiť výkonnosť,

c) je športovkyňa tehotná,

d) je potrebné zotrvanie športovca alebo športového odborníka na plnenie hlavných úloh strediska
pri zabezpečení športovej prípravy najmä ako tréningového partnera alebo pomocného trénera.

§ 4
Spoločné ustanovenia

(1) Na účely optimalizovanej športovej prípravy stredisko zabezpečuje

a) zdravotnú, preventívnu, rehabilitačnú a regeneračnú starostlivosť,

b) testovanie výkonnosti športovcov vrátane biochemických vyšetrení.

(2) Strediská si navzájom poskytujú súčinnosť pri zabezpečovaní prípravy zaradených
športovcov a športových odborníkov. Po dohode riaditeľov stredísk a v súlade s priestorovými
a prevádzkovými možnosťami strediska, môžu zaradení športovci a športoví odborníci využívať
služby poskytované iným strediskom.

2) Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru

väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998

Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.

281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov.
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(3) Na základe vyhodnocovania stavu plnenia úloh v oblasti športovej reprezentácie, riaditelia
stredísk spolupracujú na plánovaní a koordinácii zabezpečovania činnosti stredísk v súlade
s koncepciou rozvoja športu a inými materiálmi štátnej politiky v oblasti športu.

§ 5
Prechodné ustanovenie

Športovec zaradený do strediska k 1. februáru 2017 je povinný splniť výkonnostné kritérium na
zaradenie do zoznamu najvýkonnejších športovcov podľa § 1 do 31. decembra 2017; inak riaditeľ
strediska rozhodne o jeho vyradení zo strediska.

§ 6
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2017.


