
  

 
INTERNÁ SMERNICA 

 
O zaradení športovcov do Národného športového centra 

 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
Národné športové centrum (ďalej len „NŠC“) vytvára podmienky pre systémovú športovú 
prípravu vrcholových športovcov, výlučne reprezentantov Slovenskej republiky. Táto smernica 
stanovuje kritériá pre zaradenie mládežníckych športových reprezentantov Slovenskej 
republiky (ďalej len „športovec“ ) do NŠC za účelom zabezpečenia ich komplexnej starostlivosti. 
Počet športovcov zaradených do NŠC a ich rozsah podpory sú limitované finančnými 
prostriedkami vymedzenými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rozpočte 
NŠC v príslušnom roku.  
 
 

Článok II. 
Základné ustanovenia 

 
1. Do NŠC môže byť zaradený iba športovec, ktorý nie je zaradený v podpore v inom 

rezortnom centre vrcholového športu resp. nepoberá finančnú podporu z VŠC Dukla 
Banská Bystrica a ŠCP Bratislava. 
 

2. Na základe kritérií NŠC sú do podpory NŠC zaraďovaní vrcholoví a talentovaní športovci, 
reprezentanti Slovenskej republiky (ďalej len “SR”) v olympijských športoch 
a disciplínach. V neolympijských športoch a disciplínach je kritériom na zaradenie do 
podpory v NŠC výnimočný výsledok  na vrcholných podujatiach a súhlasné stanovisko 
riaditeľa NŠC. 

 
 
 

Článok III. 
Kategórie pre zaradenie 

 
1. Športovec je zaradený do športovej kategórie na základe výkonnostných kritérií (A,B,C)  

a na základe smernice o zaradení športovca do systému podpory v NŠC. V rámci kritérií 
na zaradenie športovcov do systému podpory v NŠC je zdôraznený aj vek športovca. 
Zaradenie športovca mimo kritérií NŠC je akceptované na výnimku riaditeľa NŠC. 

 
2. Športovci kategórie A, B budú zaradení na základe dosiahnutých výsledkov s 

prihliadnutím na kvalitu športového podujatia, platí pravidlo 1. polovice štartového 
poľa, minimálne 20 štartujúcich a minimálne 20 zúčastnených krajín. 
Pri zaradení športovcov do kategórie C rozhoduje pravidlo 1. polovice štartového 
poľa, minimálne 20 štartujúcich a minimálne 20 zúčastnených krajín. Pri svetových 
podujatiach je navyše podmienkou účasť športovcov minimálne z troch kontinentov.  

 
3. Výkonnostné kritériá pre zaradenie športovca do podpory NŠC sú vypracované v súlade 

so zásadami a kritériami pre zaraďovanie športovcov do skupiny vrcholových 
športovcov a športovo talentovanej mládeže, ktorí sú súčasťou Tímu Slovakia. 

 
 



 

 

Kritériá NŠC 2023 

 

        

PODUJATIE A KATEGÓRIA B KATEGÓRIA C KATEGÓRIA 

  
INDIVIDUÁLNA PODPORA 

OH, ZOH 10 účastník x 

MS 8 10 do 1/2 š.p. 

Séria-MS, ME, EH, SP finále 6 10 do 1/2 š.p. 

MSJ, MS U23/U21/U20 6 10 do 1/2 š.p. 

MEJ, ME U23/U21/U20 3 6 do 1/2 š.p. 

OHM, ZOHM 1 6 do 1/2 š.p. 

MS U18 
      

x 1 6 

ME U18, EYOF, SON  
      

x 1 3 

SU, AMS x 1 3 

        

vekový limit od 15 do 26 do 23 do 21 
        

Finančná  podpora do 5000  do 3000  do 1000 

Servis a služby 

Poskytovanie 
platených 

služieb v réžii 
NŠC 

Poskytovanie 
platených 

služieb v réžii 
NŠC 

Poskytovanie 
platených 

služieb v réžii 
NŠC 

vekový limit pre ne OH športy 23 21 18 

Finančná podpora 70% 3500 2000 700 

 
 
 

 



 
 

Článok IV.  
Postup pri zaraďovaní 

 

 

1. Zaraďovanie športovcov do NŠC navrhuje po oponentúrach vedúci oddelenia športu na 
základe čl. III tejto smernice. Zaraďovanie schvaľuje riaditeľ NŠC. 

 
2. Do systému podpory  NŠC sú prednostne zaraďovaní športovci - študenti zapísaní na              

 stredoškolskom a vysokoškolskom štúdiu s predpokladom vysokej športovej  
výkonnosti, spĺňajúci kritériá na zaradenie. 

 
3. Návrhy na zaraďovanie športovcov do výkonnostných kategórií A, B, C sa podávajú 

jedenkrát ročne. Návrhy sú konzultované pri oponentúrach jednotlivých športov za 
účasti zástupcov športových zväzov a reprezentačných a osobných trénerov. 

 

4. V prípade rastu alebo poklesu športovej výkonnosti môže byť športovec zaradený, resp. 
vyradený do/z NŠC i v priebehu ročného tréningového cyklu. 

 
5. Pri oponentúrach jednotlivých športov osobný tréner športovca určí predpokladané 

výkonnostné ciele na nasledujúce obdobie. 
 
6. Športovci zaradení v kategórii A, B musia potvrdiť svoju výkonnosť do 2 rokov od 

prijatia do NŠC, a to na relevantných vrcholných podujatiach. V kategórii C musí 
športovec do 2 rokov preukázať progres športovej výkonnosti a aktívne sa podieľať na 
identifikácii športového talentu prostredníctvom oddelenia diagnostiky v NŠC. Pre 
všetky kategórie platí, ak športovec nesplní stanovené kritériá, vedúci oddelenia športu 
navrhne vyradenie športovca zo systému podpory, prípadne je daný športovec 
preradený do nižšej kategórie. 
 Vo výnimočnom prípade (dlhodobé zranenie a pod.), na návrh vedúceho oddelenia 
športu rozhoduje riaditeľ NŠC o zotrvaní športovca v NŠC na dobu jedného roka so 
stanoveným limitom. 
 

 
Článok V. 

Záverečné ustanovenie 
 

 

1. Zmeny a doplnky k tejto smernici vydáva riaditeľ NŠC. 
 
2. Dodržiavanie ustanovení tejto smernice je pre všetkých športovcov NŠC 

záväzné. 
 
3. Táto smernica nadobúda účinnosť od dátumu podpisu riaditeľom NŠC. 
 

 

V Bratislave, 21. septembra 2022 
 
 
 

 

Ing. Vladimír Baluška  
riaditeľ 


