Vyhodnotenie plnenia opatrení Koncepcie práce
so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020
Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020 (ďalej len
„Koncepcia“) bola predložená na rokovanie vlády SR na základe Programového vyhlásenia vlády
SR na roky 2012 – 2016, úlohy č. 2 v mesiaci september z Plánu práce vlády SR na rok 2015.
Koncepcia bola schválená uznesením vlády SR č. 564 z 14. októbra 2015 (ďalej len „Uznesenie“).
Materiál bol pripravený s cieľom skvalitnenia športovej prípravy talentovanej mládeže, zvýšenia
efektivity výberu športových talentov a kvality ich prípravy vo vekovej kategórii do 23 rokov,
najmä pre potreby športovej reprezentácie Slovenskej republiky so strategickým zámerom do roku
2020. Zámerom Koncepcie bolo aj prehlbovanie spolupráce príslušných štátnych inštitúcií,
národných športových organizácií, národných športových zväzov, obcí, samosprávnych krajov,
škôl a športových klubov pri plnení opatrení Koncepcie a napĺňaní strategických cieľov v tejto
oblasti.
V bode B.1. Uznesenia ku Koncepcii bolo uložené ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu
zabezpečiť v súčinnosti s Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom obrany SR, Ministerstvom
zdravotníctva SR, samosprávnymi orgánmi a športovými organizáciami plnenie opatrení
vyplývajúcich z Koncepcie do 31. decembra 2020.
Zároveň bolo v bode C.1. Uznesenia odporučené národným športovým zväzom zabezpečiť
starostlivosť o športovo talentovanú mládež v súlade s Koncepciou každoročne do roku 2020.
V súlade s úlohou B.2. Uznesenia bolo ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu uložené
vyhodnotiť plnenie opatrení vyplývajúcich z Koncepcie a materiál predložiť na rokovanie vlády s
návrhom aktualizácie úloh do 31. decembra 2020. Na základe tejto úlohy predkladá Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) vyhodnotenie plnenia
opatrení.
Vyhodnotenie opatrení
Opatrenie č. 1:
Realizovať projekt „Identifikácie talentov ako súčasť štátnej politiky v oblasti športovej
úspešnosti“ a zaviesť celoplošné testovanie detí vo veku 6 – 10 rokov, výsledky testovania
sprístupniť verejnosti a NŠZ
T: do 31.12.2020
Z: ministerstvo školstva
Vyhodnotenie opatrenia:
Úloha splnená.
Opatrenie č. 1 bolo ustanovené v súlade s § 58 písm. m) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“), podľa ktorého „ministerstvo
zabezpečuje raz ročne v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými
organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích
ročníkov“.
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Cieľom celoslovenského testovania pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích
ročníkov základných škôl nie je vyhľadať najtalentovanejšie deti, ale odporučiť deťom (najmä ich
rodičom) rôzne druhy športov (disciplín), v ktorých môžu byť deti úspešné, príp. zvýši ich celkový
záujem o šport.
Úvodné testovanie detí v 1. ročníku základných škôl (vek 6-7 rokov) bolo zaradené zámerne
v tejto vekovej kategórii, pretože väčšinou ešte deti nezačali s riadenou športovou prípravou, alebo
ju realizovali len krátku dobu. Ide o etapu, kedy je vplyv sociálneho prostredia na rozvoj
pohybových predpokladov minimálny. Stabilita zistených športových predpokladov, resp.
individuálnych športových profilov v čase, sa overí identickou batériou testov v 3. ročníku
základných škôl, kedy sú deti v rámci ontogenézy ešte pred pubertou.
Pre prípravu projektu testovania žiakov na pohybové predpoklady bola začiatkom roku
2016 menovaná expertná pracovná skupina zložená z odborníkov vysokých škôl telovýchovného
zamerania, odborníkov zo školského a športového prostredia, ako aj ministerstva školstva a
Národného športového centra (ďalej len „NŠC“).
Financovanie prípravy projektu testovania žiakov bolo schválené v Koncepcii sumou
150 000 eur na roky 2016 - 2018. Ďalšie finančné prostriedky z rozpočtu kapitoly ministerstva
školstva (sekcie športu) na realizovanie projektu boli poskytnuté v rokoch 2019 – 2020 v celkovej
výške 100 000 eur. Z týchto prostriedkov boli hradené náklady na zasadnutia a prácu členov
komisie, náklady na vývoj informačného systému, a tiež na skúšobné a pilotné testovanie žiakov
a následné ostré testovanie.
V roku 2016 bola odsúhlasená batéria testov na zistenie pohybových predpokladov žiakov.
Somatické predpoklady v testovaní sa udávajú telesnou výškou a telesnou hmotnosťou. Kondičné
faktory sa zisťujú testami:
 hĺbka predklonu (pohyblivosť),
 opakovaná zostava s tyčou (koordinačná schopnosť),
 výdrž v zhybe nadhmatom (silovo statická schopnosť),
 skok do diaľky z miesta (rýchlostne silová schopnosť),
 člnkový beh 4x10 m (rýchlostne koordinačná schopnosť),
 ľah-sed (silovo vytrvalostná schopnosť) a
 vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov (vytrvalostná schopnosť).
Ďalej sa zisťujú manipulačné predpoklady testom - kotúľanie 3 lôpt a na rozhodovacie procesy bola
pripravená hra vlajková naháňačka. Testy boli schválené tak, aby ich bolo možné realizovať aj v
školách, ktoré nemajú prvotriedne materiálno technické podmienky a zároveň, aby ich realizáciu
zvládli učitelia prvého stupňa, za pomoci učiteľov telesnej a športovej výchovy.
Do mája 2017 boli v skúšobnom režime overené a vyhodnotené testy cca na vzorke 600 detí
v mestách Bratislava, Nitra, Banská Bystrica a Prešov. Úlohu zabezpečili členovia expertnej
pracovnej skupiny. V júni 2017 boli národné športové zväzy vyzvané na zaslanie športových
profilov (vyplnenie dotazníka) potrebných na vyhodnotenie a nasmerovanie detí na rôzne druhy
športov, pre ktoré majú vrodené predpoklady.
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V októbri 2017 sa uskutočnilo pilotné testovanie žiakov prvých ročníkov na 24 vybraných školách
v SR, aj so skúšobnou prevádzkou softvéru. Spolu bolo otestovaných 1 100 detí a údaje z testovania
boli vložené prostredníctvom softvéru do databázy na ďalšie spracovanie. Softvér bol využitý online v telocvičniach s dostupným internetom. Na miestach bez internetu boli výsledky
zaznamenané manuálne a následne prepísané do systému.
Pre zaškolenie učiteľov expertná pracovná skupina vypracovala vzdelávací program pre
vykonávateľov testovania. Cieľom bolo pripraviť učiteľov na základných školách na Slovensku tak,
aby zvládli prácu so softvérom a metodicky správnu realizáciu testov. Zaškolenie prebehlo v
mesiacoch máj a jún 2018 vo všetkých krajoch SR, podľa záujmu učiteľov.
V mesiaci októbri 2018 bolo spustené celoplošné testovanie žiakov prvých ročníkov
základných škôl. Školám boli zaslané prístupové kódy do informačného systému testovania žiakov
a školy mali možnosť cca dva týždne testovať systém v skúšobnej prevádzke. Dňa 22.10.2018 bol
softvér prepojený na informačný systém regionálneho školstva RIS (údaje o žiakoch a učiteľoch),
z ktorého administrátori škôl čerpajú údaje a postupne vkladajú výsledky testovania žiakov. Po
vložení výsledkov testovania do systému, tieto sú následne vyhodnotené odborníkmi z
akademického prostredia. Zavedenie informačného systému celoslovenského testovania žiakov má
veľký prínos pre štát, prínos v poradenstve pre rodičov, na aký šport má ich dieťa predpoklady a v
akom športe môže byť úspešné, ale aj prínos pre vyučovací proces a učiteľov, ktorí si takto môžu
zvoliť testy podľa výchovno-vzdelávacích požiadaviek rezortu školstva. Veľkým prínosom je
skutočnosť, že ministerstvo školstva má možnosť získať informácie o zdravotne znevýhodnených
žiakoch na každej škole a pre týchto žiakov môže nastavovať rôzne programy pre ich integráciu
medzi zdravých žiakov. Nevyhnutnosťou je, aby na vyhodnocovaní projektu testovania žiakov
ďalej pracovala expertná pracovná skupina pod gesciou sekcie športu ministerstva školstva
a rovnako tak sa ďalej pracovalo na vývoji informačného systému testovania žiakov, ako aj ďalšom
vzdelávaní pedagógov v tejto oblasti.
Opatrenie č. 2:
V zákone o športe legislatívne upraviť vzdelávanie na strednej športovej škole a v športovej triede
na základnej škole
T: do 31.12.2015
Z: ministerstvo školstva
Vyhodnotenie opatrenia:
Úloha splnená.
Zákonom o športe v roku 2015 bol novelizovaný zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“),
v tom zmysle, že od 1. 1. 2019 vznikol nový subjekt, a to Stredná športová škola. Charakteristika
strednej športovej školy podľa školského zákona je nasledovná: „Stredná športová škola je vnútorne
diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov so športovým nadaním vo vzdelávacom
programe príslušného odboru vzdelávania. Vzdelávacie programy strednej športovej školy sú
zamerané na prípravu žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole a pre výkon
povolaní a odborných činností v športe. Odborné vzdelávanie a príprava v strednej športovej škole
rozvíjajú vedomosti, zručnosti a schopnosti žiaka so športovým nadaním získané v
predchádzajúcom vzdelávaní a poskytujú vedomosti, zručnosti a schopnosti nevyhnutné pre výkon
povolania a odborných činností v športe. Neoddeliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania v
strednej športovej škole je športová príprava organizovaná podľa športových odvetví. Stredná
športová škola zabezpečuje športovú prípravu najmenej v piatich športových odvetviach, z toho
aspoň jedno je kolektívny šport.
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Stredná športová škola poskytuje
a) stredné odborné vzdelanie,
b) úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo
c) úplné stredné odborné vzdelanie“.
Športové gymnáziá sa transformovali na stredné športové školy k 1. 1. 2019 podľa
uvedeného prechodného ustanovenia - „Gymnáziá zaradené do siete škôl a školských zariadení
podľa osobitného predpisu s názvom "športové gymnázium" zriadené podľa predpisov účinných do
31. decembra 2018 sa stávajú strednými športovými školami podľa predpisov účinných od 1.
januára 2019“. Celú transformáciu športových škôl zabezpečil Štátny inštitút odborného
vzdelávania, ktorý pripravil na schválenie štátne vzdelávacie programy pre odbory štúdia na
strednej športovej škole.
Za negatívum vzdelávania v športových školách podľa novej právnej úpravy, športové
organizácie vnímajú fakt, že nebude možné na športových školách ďalej vzdelávať talentovaných
športovcov v osemročnom štúdiu, čo v budúcnosti môže negatívne ovplyvniť športovú prípravu
mladých športovcov, napr. v gymnastike, v lyžovaní, v plávaní, v ľadovom hokeji, atď. Tieto talenty
preto budú môcť mať vytvorené študijné podmienky iba v športových triedach na základných
školách.
Vzdelávanie v športových triedach na základnej škole je legislatívne upravené školským
zákonom (§ 103 - 106). Športová trieda je určená pre športovo talentovaných žiakov, v ktorej je
systematická športová príprava súčasťou vyučovania. Činnosť v športovej triede je zameraná na
optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre konkrétne športové odvetvia a zvyšovanie
ich športovej výkonnosti. V športových triedach sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu
základnej školy. Predmet športová príprava sa ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu vyučuje
podľa osobitných učebných osnov vypracovaných v spolupráci s národnými športovými zväzmi, v
súlade so zásadami športového tréningu v priestoroch školy, alebo v priestoroch športových klubov,
resp. v prenajatých priestoroch.
Do športových tried sa prijímajú žiaci po overení špeciálnych zručností, schopnosti a
nadania. Do športovej triedy sa zaraďujú žiaci jedného alebo viacerých športových odvetví, podľa
počtu prihlásených žiakov.
V súlade s Rámcovým učebným plánom pre základné školy s vyučovacím jazykom
slovenským (ďalej len „RUP“), ktorý je aj pre základné školy so športovými triedami platný od
1.9.2015, majú športové triedy navýšenú hodinovú dotáciu o 3 hodiny na predmet športová príprava
(viď. bod 9). Zároveň sa v RUP uvádza, že ak má škola vhodné podmienky na vyučovanie predmetu
telesná a športová výchova, využije škola disponibilné hodiny v primárnom vzdelávaní na
posilnenie uvedeného predmetu.
Opatrenie č. 3:
Pripraviť nariadenie vlády SR k vzájomnej spolupráci a činnosti rezortných športových stredísk
v súlade s princípmi Koncepcie práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020 a
zákonom o športe
T: k termínu účinnosti zákona o športe
Z: ministerstvo školstva, MV SR, MO SR
Vyhodnotenie opatrenia:
Úloha splnená čiastočne.
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Nariadenie vlády bolo ministerstvom školstva pripravené a predložené na 89. rokovanie
vlády SR dňa 21.2.2018, v bode č. 3. Rokovanie k materiálu bolo predsedom vlády SR prerušené z
dôvodu potreby ďalšej komunikácie so športovou obcou. Zatiaľ nebolo k tomuto materiálu
obnovené rokovanie vlády SR.
Opatrenie č. 4:
V spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR pripraviť všeobecne záväzný právny predpis o
zdravotných výkonoch, ktoré budú súčasťou lekárskej prehliadky talentovaných športovcov
T: k termínu účinnosti zákona o športe
Z: ministerstvo školstva
Vyhodnotenie opatrenia:
Úloha splnená.
Uvedený všeobecne záväzný právny predpis bol ministerstvom školstva pripravený, a to
Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 51 z 21. decembra 2015, ktorou sa
ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a
talentovaného športovca. Uvedená vyhláška nadobudla účinnosť od 1.1.2016 a je verejne prístupná
na webovom sídle ministerstva: https://www.minedu.sk/12285-sk/vyhlasky/
Opatrenie č. 5:
V spolupráci so Slovenským paralympijským výborom a inými športovými organizáciami, ktoré
združujú zdravotne postihnutých športovcov, zabezpečovať rozvoj osobnosti a športového talentu
športovcov so zdravotným postihnutím
T: priebežne do roku 2020
Z: ministerstvo školstva
Vyhodnotenie opatrenia:
Úloha splnená.
Ministerstvo školstva v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom (ďalej len
„SPV“) vytvára podmienky pre efektívny systém športovej prípravy v rámci jednotlivých úrovní
útvarov talentovanej mládeže, ktoré pracujú na princípe troch úrovní – Centrá športovej činnosti
mládeže pri kluboch (ďalej len „CŠČM“), Centrum prípravy mládeže pri SPV (ďalej len „CPPM
pri SPV“) a Juniorské tímy. V rámci CŠČM pri kluboch podporuje SPV športovú prípravu mládeže
v kluboch, ktoré splnia podmienky pre pridelenie štatútu CŠČM. V CPPM podporuje SPV športovú
prípravu mimoriadne talentovaných jednotlivcov s perspektívou vysokej športovej výkonnosti,
pripravujúcich sa na vrcholné športové podujatia. V rámci juniorských tímov SPV koordinuje,
organizuje a kontroluje športovú prípravu mimoriadne talentovaných jednotlivcov s perspektívou
zaradenia do seniorských reprezentačných družstiev.
SPV na plnenie cieľov v oblasti práce s talentovanou mládežou dlhodobo realizuje projekty
popularizácie a rozvoja športu mládeže napr. Hľadáme talenty, ktorý prebieha formou športových
kempov zdravotne znevýhodnenej mládeže v letnom i zimnom období. Ďalšími projektmi v tejto
oblasti sú projekty Paráda Zlatý odznak Radovana Kaufmana a Deň Radovana Kaufmana. Projekty
sú realizované každoročne, v období rokov 2015 – 2018 sa uskutočnilo 17 letných a 11 zimných
týždenných kempov. Projekt Paráda organizuje SPV každoročne od 2015 a Deň Radovana
Kaufmana od roku 2017.
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SPV dlhodobo pracuje a realizuje vlastný systém adaptívneho testovania pohybových
schopností zdravotne znevýhodnených detí a mládeže, ktorý by vhodne doplnil systém testovania
žiakov na pohybové predpoklady. Systém SPV je tvorený dvomi stupňami testovania – prvý stupeň
predstavuje testovanie všeobecných pohybových schopností, druhý nadstavbový je zameraný na
testovanie špeciálnych pohybových schopností prislúchajúcich charakteru jednotlivých
paralympijských športov. Realizuje sa experimentálne od roku 2016.
SPV realizuje tvorbu internetového databázového prostredia, ktoré bude plniť funkciu
multilaterálneho systému pre zadávanie, spracovanie, analýzu a možnosti výstupov komplexnej
databázy talentovaných športovcov so zdravotným znevýhodnením. Skúšobné overovanie systému
prebehlo v roku 2019 a bolo spustené v roku 2020.
SPV zabezpečuje v rámci medzinárodnej spolupráce aj športové kempy, kempu v boccii a
v stolnom tenise sa v roku 2018 zúčastnilo 22 mladých športovcov z 9 európskych krajín. Vo
februári 2019 SPV pripravuje medzinárodný kemp pre mládež v Jasnej so zameraním na zjazdové
lyžovanie.
SPV má v oblasti vzdelávania a metodickej činnosti pre športových odborníkov pripravený
komplex aktivít, ktoré prebiehajú od roku 2019. Aktivity sú zamerané na trénerov v útvaroch
talentovanej mládeže, ale aj na učiteľov telesnej a športovej výchovy na školách, ktoré umožnia
realizovať hodiny telesnej výchovy aj so zapojením zdravotne znevýhodnených žiakov.
Opatrenie č. 6:
V spolupráci s národnými športovými zväzmi podporovať športovo talentované deti a mládež zo
sociálne znevýhodneného prostredia a športovo talentované deti a mládež v náhradnej
inštitucionálnej starostlivosti
T: priebežne do roku 2020
Z: ministerstvo školstva
Vyhodnotenie opatrenia:
Úloha splnená.
Ministerstvo školstva v súlade s § 58 písm. h) zákona o športe vytvára podmienky na výber
a prípravu talentovaných športovcov a poskytuje uznanému národnému športovému zväzu (ďalej
len „NŠZ“) príspevok na jeho činnosť za dosiahnuté športové výsledky športovcov alebo družstiev
v kategórii mládeže a počet aktívnych športovcov vo veku do 23 rokov. Viaceré NŠZ pracujú aj s
talentovanými deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia a v náhradnej
inštitucionálnej starostlivosti. Sú známe dobré príklady z praxe Slovenskej boxerskej federácie a
prezidenta federácie Tomiho KID Kovácsa, ktorý viac rokov systematicky pracuje s talentovanými
športovcami zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Ministerstvo školstva vytvára podmienky pre výber talentovaných športovcov aj podporou
športových súťaží žiakov špeciálnych škôl. Každoročne vyhlasuje športové súťaže napr. Celoštátne
športové hry reedukačných domovov a diagnostických centier pre dievčatá a chlapcov, ako aj ďalšie
športové súťaže, kde majú deti šancu preukázať svoj talent a sú im odporúčané športové kluby v
regiónoch, kde môžu svoj talent ďalej rozvíjať.
Ako dobrý príklad z praxe je potrebné spomenúť aj projekt turnaja detí z detských domovov
vo futbale, s podporou Slovenského futbalového zväzu, ako aj rôznych sponzorov a médií. Medzi
ďalšie dobré príklady z praxe môžeme uviesť aj súťaž „Šport je nádej“, ktorej vyhlasovateľom je
Slovenský olympijský a športový výbor (ďalej len „SOŠV“).
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Opatrenie č. 7:
Pripraviť vzor zmluvy pre činnosť športových tried a zväzových útvarov športovo talentovanej
mládeže
T: do 30.06.2016
Z: ministerstvo školstva a NŠZ
Vyhodnotenie opatrenia:
Úloha nesplnená.
Úlohu nebolo možné splniť vzhľadom na to, že zákon o športe ustanovil kompetencie NŠZ
v oblasti starostlivosti o športovo talentovanú mládež, ako aj kompetenciu pripravovať a schvaľovať
vnútorné smernice, vrátane zmlúv.
Opatrenie č. 8:
Zriadiť oddelenie športovo talentovanej mládeže pri NŠC s cieľom zberu analytických údajov a
metodického usmerňovania útvarov športovo talentovanej mládeže
T: do 31.12.2016
Z: NŠC
Vyhodnotenie opatrenia:
Úloha nesplnená.
Úloha nebola splnená z dôvodu, že sa nepodarilo zabezpečiť mzdové prostriedky a ani
ďalšie materiálne zabezpečenie pre zriadenie oddelenia športovo talentovanej mládeže v NŠC. Stalo
sa tak aj napriek tomu, v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 – 2020 (ďalej len „PVV“),
časť Šport a mládež, bolo uvedené, cit. „Vláda SR na základe výsledkov projektu optimalizácie
činnosti rezortných stredísk vrcholovej športovej prípravy zefektívni ich činnosť a vykoná opatrenia
na posilnenie úloh NŠC ako špecializovaného diagnostického a výživového centra pre vrcholový
šport a pre prípravu juniorských aj seniorských športových reprezentácií Slovenskej republiky“.
Opatrenie č. 9:
Vytvárať priestorové podmienky pre činnosť športovo talentovanej mládeže na základných
školách a stredných školách a umožniť využívanie športových areálov deťom a mládeži do 18-tej
hodiny najviac za náklady s tým spojené
T: priebežne do roku 2020
Z: obce, mestá a VÚC
Vyhodnotenie opatrenia:
Úloha splnená čiastočne.
Na základe vyžiadaných podkladov k plneniu tejto úlohy od okresných úradov, úradov
samosprávnych krajov v SR a tiež zriaďovateľov škôl, väčšina základných a stredných škôl, ktoré
majú športové areály, sú využívané pre deti a mládež bezplatne a náklady znášajú zriaďovatelia
škôl. Niektoré samosprávne orgány túto úlohu, keďže je to aj úloha upravená § 64, písm. c) zákona
o športe pre obce a VÚC (§ 63 písm. c), upravili vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach. Z
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Analýzy stavu telocviční v základných školách a stredných školách (ďalej len „analýza“), ktorú
vypracovalo ministerstvo školstva v máji 2017, sa zisťoval stav počtu telocviční k 31.12.2016. Z
tejto analýzy vyplynulo, že počet škôl, ktoré majú telocvičňu je stále veľmi nízky a dosahuje k
31. 12. 2016 iba necelých 41 %. Aj keď v posledných rokoch, a to aj vďaka výzvam ministerstva
školstva, sa situácia v stave telocviční mierne zlepšila, je potrebné konštatovať, že situácia vo
vybavenosti škôl športovými objektmi nie je dobrá a bolo by potrebné, aby ministerstvo školstva v
spolupráci so zriaďovateľmi škôl pripravilo dlhodobú stratégiu rozvoja športovej infraštruktúry
základných a stredných škôl v SR.
Opatrenie č. 10:
Oceňovať mládežníckych trénerov za dosiahnuté športové výsledky mladých športovcov a
osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj príslušného športu
T: priebežne do roku 2020
Z: NŠZ
Vyhodnotenie opatrenia:
Úloha splnená.
Ministerstvo školstva každoročne od roku 2016 zverejňovalo výzvu na oceňovanie trénerov
mládeže za dosiahnuté športové výsledky mladých športovcov a za celoživotnú prácu
mládežníckych trénerov pri príležitosti životného jubilea. Dotácia sa poskytovala na základe kritérií
vo zverejnenej výzve. Dotácie národnému športovému zväzu boli poskytované pre jedného trénera,
ktorý sa rozhodujúcou mierou pričinil o výsledok športovca v individuálnom športe, ktorý sa
umiestnil na jednom z prvých troch miest na MSJ, MSUmax, MEJ a MEUmax. V rámci tejto výzvy
bola poskytovaná dotácia najviac dvom trénerom (osobitne pre každého z nich), ktorí sa
rozhodujúcou mierou pričinili o výsledok družstva v kolektívnom športe, ktoré sa umiestnilo na
jednom z prvých šiestich miest na MSJ, MSUmax, MEJ a MEUmax.
Taktiež, v súlade s výzvou, bola poskytovaná dotácia jednému trénerovi za každý šport so
samostatnou svetovou federáciou, ktorý sa aktívne venoval práci s mládežou aspoň 20 rokov a
zároveň sa dožil 50, 60, 70, 80 a viac rokov, a ktorému v minulosti ešte nebola poskytnutá dotácia
na tento účel.
Realizácia tohto opatrenia bola pozitívne vnímaná národnými športovými zväzmi ako aj
ocenenými trénermi a bolo by vhodné pokračovať v tomto aj naďalej, možno aj s vyšším finančným
zabezpečením pre ocenených trénerov, nakoľko práca, ktorú mládežnícki tréneri odvádzajú v
prospech športovo talentovanej mládeže a spoločnosti, je nedostatočne oceňovaná.
Opatrenie č. 11:
Hodnotiť systém starostlivosti o športovo talentovanú mládež pravidelne po letných olympijských
hrách/ letných paralympijských hrách a zimných olympijských hrách/zimných paralympijských
hrách a informáciu s hodnotením predkladať na rokovanie vlády SR
T: priebežne do roku 2020
Z: ministerstvo školstva
Vyhodnotenie opatrenia:
Úloha nesplnená.
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Zákon o športe ustanovil v § 16 ods. 1 v oblasti starostlivosti o športovo talentovanú mládež
kompetencie NŠZ, ktorý zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie (písm.
e), zabezpečuje aj starostlivosť o talentovaných športovcov (písm. f). Zároveň v § 16 ods. 2 je
uvedené, že NŠZ navrhuje športových reprezentantov do rezortných športových stredísk (písm. b),
zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií určených
predpisom NŠZ (písm. c), vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov (písm.
d), metodicky riadi a usmerňuje prípravu talentovaných športovcov (písm. e) a určuje druhy
športových odborníkov pre príslušný šport, vrátane odbornej spôsobilosti vyžadovanej na
vykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečuje ich prípravu a overuje ich odbornú
spôsobilosť.
Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že zo zákona o športe všetky kompetencie na realizáciu
uvedeného opatrenia majú NŠZ.
Záver
Ambíciou Koncepcie už v roku 2015 bolo pomôcť vytvoriť efektívny a fungujúci systém, v
rámci podmienok Slovenskej republiky, ktorý by v budúcnosti mohol priniesť úspechy našich
elitných športovcov na významných medzinárodných športových podujatiach, zviditeľniť tak
Slovenskú republiku na medzinárodnej scéne a získať nové hodnotové vzory pre našu mladú
generáciu. Nie všetky opatrenia z Koncepcie sa od roku 2015 podarilo splniť, pričom niektoré sú
po schválení zákona o športe už neaktuálne.
Problematika starostlivosti o športovo talentovanú mládež si vyžaduje náležitú pozornosť,
fungujúci efektívny systém financovania, ktorý môžeme zabezpečiť iba spoločným úsilím a
spoluprácou štátu, športových organizácií, samosprávnych orgánov, zriaďovateľov škôl a taktiež
politikov. Pretože investície do výchovy a vzdelávania, ako aj športovej prípravy mladých
talentovaných športovcov a športovkýň v kvalitných podmienkach a podpora mládežníckeho
športu, je v súčasnosti kľúčová pre trvalo udržateľný šport v Slovenskej republike.
Vážnym zásahom do Koncepcie sa stalo prijatie zákona o športe, ktorý doteraz v nebývalej
miere poskytol kompetencie športovým zväzom a športovým organizáciám. Zároveň však na nich
preniesol zodpovednosť za rozvoj svojich športov. V súčasnosti sa pripravuje rozsiahla novela
zákona o športe, v ktorej budú premietnuté všetky oblasti, ktoré sa týkajú štátnej politiky v oblasti
športu a následne aj práce so športovo talentovanou mládežou. Vzhľadom na uvedené,
nepovažujeme za potrebné aktualizovať úlohy v Koncepcii a pokračovať v jej ďalšej realizácii.
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