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Úvod 

V súlade s Koncepciou štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020, ktorá bola schválená 
uznesením vlády SR č. 726 z 19. decembra 2012, je cieľom v tejto oblasti skvalitnenie prípravy športovo 
talentovanej mládeže, zvýšenie efektivity výberu športových talentov a kvality ich prípravy do 23 rokov, 
najmä pre potreby športovej reprezentácie SR a to diferencovane, so strategickým zámerom do roku 2020. 

Športová prax potvrdzuje, že vrcholný výkon môže dosiahnuť len talentovaný jedinec za priaznivých 
podmienok a optimálnej starostlivosti o jeho prípravu. Talent predstavuje súbor priaznivých vlôh 
(biologických, motorických, psychických aj sociálnych) pre dosahovanie vrcholového športového výkonu v 
príslušnom športe.  

Výber športovo talentovanej mládeže je dlhodobý vedecky zdôvodnený proces, ktorý sa realizuje na 
všetkých etapách športovej prípravy a je zameraný na vyhľadávanie vhodných jedincov, ktorí sa uplatnia vo 
vrcholovom športe.  

Systém výberu a podpory športovo talentovanej mládeže charakterizujú nasledovné podmienky:  

o   etapovitosť výberu talentovanej mládeže,  
o   postupnosť a nadväznosť športovej prípravy,  
o   profesionálne trénerské, organizačné a odborné zabezpečenie, kontrola plnenia 

stanovených cieľov vo všetkých etapách a na všetkých úrovniach.   

Je potrebné pripraviť systémové zmeny v starostlivosti o športovo talentovanú mládež a začať nastavovať 
systém na efektívny, ktorý bude postavený na celoplošnom výbere detí, spostupnosťou a nadväznosťou 
športovej prípravy, s profesionálnym trénerským, organizačným i odborným zabezpečením a kontrolou 
plnenia stanovených cieľov vo všetkých etapách a úrovniach. 

V súlade s Čl. 24 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
 
sa v materiáli snažíme 

uvedenú problematiku starostlivosti o športovo talentovanú mládež riešiť komplexne, vrátane rozvoja 
osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj rozvoj ich duševných a telesných 
schopností v maximálnej možnej miere.  

Zároveň v materiáli dodržiavame princíp rovnosti príležitostí a podpory športovo talentovaných detí a 
mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia a športovo talentovaných detí a mládeže v náhradnej 
inštitucionálnej starostlivosti kde sa navrhuje, aby štát podporoval aj tieto športové talenty.  
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1. Súčasný stav  

Systém starostlivosti o športovo talentovanú mládež tvorí kombináciu troch systémov - školský systém, 
systém starostlivosti o športovo talentovanú mládež v SATKD (ÚTM) a systém starostlivosti o športovo 
talentovanú mládež troch rezortných športových stredísk – Národného športového centra v Bratislave, 
Športového centra polície Ministerstva vnútra SR a Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica.  

Našou úlohou bude čo najlepšie a najefektívnejšie využitie spomínaných systémov, ktoré zabezpečí 
kavalitenší výber a prípravu talentov. 

1.1. Školský systém 

Školský systém výchovy avzdelávania športovo talentovanej mládeže tvoria v súčasnosti centrá voľného 
času, ktoré zabezpečujú záujmové športovanie detí a mládeže na tej najnižšej úrovni apodieľajú sa na 
organizovaní školských športových súťaží vyhlasovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu ašportu SR 
(ďalej len „ministerstvo“). Ďalej sú to športové triedy na základných a stredných školách a športové školy.  

•  Centrá voľného času (ďalej len „CVČ“) sú školské zariadenia, ktoré vytvárajú podmienky na záujmovú 
športovú činnosť detí a mládeže a podieľajú sa na organizovaní školských športových súťaží 
vyhlasovaných ministerstvom. Spoločne so športovými krúžkami na základných školách vytvárajú základňu 
pre športové vyžitie detí a následný výber športových talentov.  

V niektorých prípadoch športové kluby SATKD využívajú CVČ na skvalitnenie prípravy mládeže, no 
podmienky vytvorené CVČ sú často nedostačujúce a CVČ tak slúžia zväčša ako doplnok tréningovej 
prípravy. 

•  Športové triedy (ďalej len „ŠT“) sú útvary, do ktorých sa uskutočňuje špecializovaný výber na konkrétny 
druh športu. Praxou sa ukázalo, že sú vhodné najmä na kolektívne športy, kde je možné vytvoriť triedu zo 
športovcov jedného alebo dvoch športov.  

V súčastnosti na Slovensku neexistuje žiadna športová trieda so zameraním na taekwondo. Vytvorenie takej 
triedy bude jednou hlavných priorít SATKD v nasledujúcich rokoch.  

•  Športové školy – športové gymnáziá (ďalej len „ŠŠ“) sú vzdelávacie inštitúcie, ktoré poskytujú stredné 
všeobecné vzdelanie a zároveň športovú prípravu,ich zriaďovateľom je príslušný samosprávny kraj (ďalej 
len „VÚC“), štátom uznaná cirkev, náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba.  
V školskom systéme je v súčasnosti možné, v súlade s § 26 školského zákona, pre mimoriadne nadaných 
športovcov zabezpečiť na základných školách a stredných školách vzdelávanie podľa individuálneho 
učebného plánu, na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka.  

SATKD spolupracuje so Športovým gymnáziom v Košiciach (ďalej ŠG KE), kde sú zaradení talentovaní 
športovci vo veku od 11 do 18 rokov (štvorročné, alebo osemročné štúdium). V súčastnosti je tam 
zaradených …… taekwondistov.  

V roku 2016 bola najvýraznejším úspechom bronzová medaila na MS juniorov, ktorú vybojovala pre 
Slovensko študentka ŠG KE Gabriela Briškárová (Koryo Slávia UPJŠ Košice). 

Ďalším talentovaným športovcom, študentom ŠG KE je aj Filip Švec, ktorý má na svojom konte už viacero 
medailí z tzv. G-turnajov a taktiež 5.miesto na ME do 21 rokov v Sofii 2017.  
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Tieto výsledky dokazujú, že športovci zaradení v Športovom gymnáziu v Košiciach dosahujú lepšie výkony 
na domácej, či zahraničnej pôde, čo je hlavne v dôsledku kvalitnejšiej prípravy a možnosti zúčastňovať sa 
tréningového procesu aj počas vyučovania. Títo študenti majú tiež vytvorené podmienky v rámci 
regenerácie.  

1.2. Útvary talentovanej mládežie SATKD 

Útvary talentovanej mládeže SATKD - sú útvary zriaďované pri športových kluboch a telovýchovných 
jednotách. Proces výberu a športovej prípravy je riadený SATKD v spolupráci so športovými klubmi, s 
cieľom zabezpečiť zabezpečiť kvalitnejšiu prípravu a účasť na dôležitých podujatiach v zahraničí. 

 Podmienky zaradenia a systém prerozdeľovania financií na športovcov zaradených v ÚTM. 

• Stanovenie počtu športovcov zaradených v ÚTM 
Počet športovcov bude závisieť od celkovej dotácie z MŠVaV na talentovanú mládež. 
Vzorec pre výpočet počtu zaradených športovcov: 

P  = D / 1000 
P............ počet športovcov 
D............dotácia na talentovanú mládež 

• Výber športovcov 
Výber športovcov do ÚTM bude na základe zaradenia v reprezentačných tímoch kategórií kadeti, juniori  
a seniori (do 23 rokov). 
Športovci financovaní v rámci  samostatnej dotácie MŠVaV SR (Briškárová G., Angyal A., Bohušová G.) 
nebudú do ÚTM zaradení.  

• Suma na zaradených športovcov 
Celková suma vyčlenená z rozpočtu SATKD tvorí 20 % dotácií z MŠVVaŠ. 

• Výpočet dotácie na zaradeného športovca 
Výpočet financií na športovca zaradeného v ÚTM bude podľa nasledovného vzorca: 

1. Juniori TOP (JT) ............ X 
2. Juniori A (JA)...............0,75X 
3. Juniori B (JB) ..............0,50X 
4. Kadeti A (KA) .............0,50X 
5. Kadeti B (KB) .............0,25X 

X = Dt / JTp + 0,75.JAp + 0,50.JBp + 0,50.KAp + 0,25.KBp  

X ......... dotácia na TOP športovca 
Dt ........financie na športovcov 
JTp....... počet športovcov zaradených v reprezentácii Juniori TOP (do 23 rokov) 
JAp....... počet športovcov zaradených v reprezentácii Juniori A (do 23 rokov) 
JBp....... počet športovcov zaradených v reprezentácii Juniori B (do 23 rokov) 
KAp....... počet športovcov zaradených v reprezentácii Kadeti A  
KBp....... počet športovcov zaradených v reprezentácii Kadeti B  
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• Maximálna výška mzdových prostriedkov na trénera ÚTM 
Mzdové prostriedky na trénera môžu byť maximálne 30 % z celkovej dotácie na športovcov zaradených 
v ÚTM z klubu. 

• Kritériá výberu športovcov do ÚTM 
1. polrok .................. podľa zaradenia do reprezentácie  na konci predchádzajúceho roku 
2. polrok .................. podľa zaradenia do reprezentácie na konci prvého polroka (k 30.6.) 

• Pravidlá čerpania 
Pravidlá čerpania prostriedkov budú súčasťou zmluvy medzi SATKD a klubom. 
Čerpanie prostriedkov na základe refakturizácie bude možné až po podpise tejto zmluvy.  

•  Hlavné problémy zväzového systému pri príprave športovo talentovanej mládeže 

- Chýba jednotná metodika prípravy športových talentov, absentujú vypracované modely úspešného 
športovca/reprezentanta,  

- Úútvary športovo talentovanej mládeže sú dlhodobo finančne poddimenzované, 

1.3. Systém starostlivosti o športovo-talentovanú mádež s pomocou rezortných stredísk 

1.3.1. Národné športové centrum (ďalej len NŠC) 

NŠC je priamoriadenou rozpočtovou organizáciou ministerstva, ktorá vznikla k 1.1.2004 zlúčením 
Národného inštitútu športu a Centra akademického športu. V súlade s Koncepciou štátnej politiky v 
oblasti športu - Slovenský šport 2020, sú strategické úlohy NŠC definované predovšetkým v oblasti 
starostlivosti o talentovanú mládež. NŠC zabezpečuje komplexnú starostlivosť v príprave vrcholových 
športovcov, športových reprezentantov Slovenskej republiky ašportovo talentovanej mládeže do 23 
rokov vo vybraných športoch, rozvoj vzdelávacích, výchovných, diagnostických, informačných 
aodborno-metodických činností pre potreby športu v Slovenskej republike, poskytuje zdravotnú 
starostlivosť, zabezpečuje zavedenie a uplatňovanie metodík zdravotnej kontroly športovcov, ako aj 
metodík diagnostického sledovania funkčných zmien a trénovanosti športovcov, spracovanie a 
podporu systému vzdelávania v oblasti športu, vypracovanie a správu jednotného informačného 
systému v oblasti športu.  

NŠC zabezpečilo vydanie publikácie „Rozvoj a diagnostika pohybových schopností detí a mládeže 
(Laczo a kol. 2013), ktorej súčasťou je aj aplikácia testovacích batérií pre identifikáciu športového 
talentu využiteľnú v podmienkach školského športu, ktorá vznikla v rámci projektu „Zvyšovanie 
kvalifikovanosti učiteľa telesnej a športovej výchovy“ realizovaným NŠC. NŠC je správcom Informačného 
systému slovenského športu (ďalej len „ISŠ“), ktorý je súčasťou informačného systému verejnej správy.  

NŠC taktiež zabezpečuje osvetu a propagáciu športu v SR v rôznych oblastiach, na školách, na 
súťažiach, cez športovcov-ambasádorov, propagačno-osvetové projekty, edičnú a informačnú činnosť. V 
súčasnosti je vekový priemer športovcov v podpore NŠC 20 rokov. 

Vzhľadom na dosiahnuté výsledky v predchádzajúcich rokoch sú tí najúspešnejší športovci SATKD do 
23 rokov zaradení do NŠC. Vďaka tomuto zaradeniu a podpore, či už finančnej, alebo na báze 
poradenstva, testovania, či pomoci so skvalitnením tréningového procesu môžu naši športovci trénovať 
pod dohľadom vynikajúcich športových odborníkov, či zúčastňovať sa kvalitných sústredení doma, 
alebo v zahraničí. 
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1.3.2. Športové centrum polície 

 Športové centrum polície (ďalej len „ŠCP“) vzniklo od 1.1.2015, pôvodný názov organizácie bol 
Stredisko štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra SR. ŠCP je samostatná rozpočtová 
organizácia Ministerstva vnútra SR (ďalej len „MV SR“).  

Hlavnou činnosťou ŠCP je zabezpečenie prípravy športovcov na vrcholné športové podujatia 
(olympijské a paralympijské hry, majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy). Cieľom tejto činnosti je 
úspešné vystúpenie slovenských športovcov na uvedených podujatiach a prezentácia vyspelosti a 
rozvoja slovenskej spoločnosti. V súlade s touto hlavnou činnosťou a jej cieľov ŠCP zabezpečuje 
realizáciu tréningového procesu - plánovanie a vyhodnocovanie športovej prípravy a športových 
výsledkov, organizáciu a zabezpečenie materiálnych, priestorových a personálnych potrieb športovej 
prípravy, vyhľadávanie talentov, spoluprácu so školami, rodičmi a ďalšími partnermi športového hnutia, 
plánovanie, prípravu a organizovanie dopravy, ubytovania, stravovania a ostatných nevyhnutných 
zložiek zabezpečenia tréningového procesu, komplexnú zdravotnú starostlivosť pre vrcholových 
športovcov vrátane zabezpečenia špeciálnej výživy a podporných prostriedkov, testovanie, regeneračný 
a rehabilitačný proces, sledovanie a zabezpečenie dodržania antidopingových zásad a pravidiel, štart 
športovcov na súťažiach a podujatiach doma i v zahraničí. Zároveň sa stará o ekonomické zabezpečenie 
činnosti, plánovanie a rozpočtovanie potrebných finančných prostriedkov, peňažné a finančné operácie 
na zabezpečenie prevádzky a činnosti, vedenie materiálovej evidencie, pracovnoprávnej, personálnej 
agendy a ostatnej zákonnej evidencie s dôrazom na individuálnu potrebu športovcov a jednotlivých 
druhov športu a športových disciplín.  

ŠCP ďalej komplexne zabezpečuje a koordinuje činnosti v oblasti vrcholového športu, výkonnostného 
športu a výchovy športovo talentovanej mládeže v podmienkach MV SR. Dlhodobú podporu a pomoc 
talentovaným juniorom poskytuje ŠCP na základe inštitútu „zabezpečovaní športovci“.  

V súčastnosti nie je do ŠCP zaradený žiadny športovec SATKD. 

1.3.3. Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica 

Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica (ďalej len „VŠC BB“) – je samostatná rozpočtová 
organizácia Ministerstva obrany SR (ďalej len „MO SR“). Poslaním VŠC BB je zabezpečenie 
profesionálnej starostlivosti a prípravy športovcov na športovú reprezentáciu ozbrojených síl SR a štátnu 
športovú reprezentáciu s cieľom dosahovať popredné umiestnenia na olympijských hrách, 
majstrovstvách sveta a Európy, ako i na iných medzinárodných a vrcholových celoštátnych súťažiach, 
ktoré sú príležitosťou na propagáciu krajiny, kultúry a života občanov SR, organizovanie športových 
podujatí pre domácich a zahraničných športovcov, zabezpečenie starostlivosti o zverený hnuteľný a 
nehnuteľný majetok (budovy, zariadenia, telovýchovné objekty, pozemky) s maximálnym využitím pre 
zlepšenie športovej výkonnosti, spolupráca so športovými zväzmi, športovými klubmi, združeniami a 
organizáciami v oblasti športu s cieľom poskytnutia profesionálnych podmienok pre najlepších 
talentovaných športovcov, aby bola zabezpečená kontinuita ich výkonnostného vrcholu. VŠC BB v 
spolupráci s príslušnými NŠZ zabezpečuje starostlivosť o športovcov v atletike, biatlone, cestnej 
cyklistike, džude, rýchlostnej kanoistike, športovej streľbe, vo vodnom slalome, vzpieraní, v zápasení, 
plávaní, zjazdovom lyžovaní, kulturistike, vo vodnom motorizme, v karate, triatlone, modernom päťboji a 
v športovej gymnastike. VŠC BB má zamestnaných 90 profesionálnych športovcov, cca 110 zmluvných 
športovcov vo veku 15 – 23 rokov.  

V súčastnosti nie je do ŠCP zaradený žiadny športovec SATKD. 
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   1.4.  Financovanie systému štartostlivosti o športovo talentovanú mládež 

Financovanie systému starostlivosti o športovo talentovanú mládež bude zabezpečené z viacerých 
zdrojov:  

-  z verejných zdrojov MV SR, MO SR (rezortné športové strediská) a ministerstva,  

-  z verejných zdrojov samospráv,  

-  zo súkromných zdrojov (rodičia a sponzori),  

-  zo zdrojov národných športových zväzov,  

  1. 5. Zdravotné zabezpečenie a výživa športovcov 

Zdravotné zabezpečenie a výživu športovcov zabezpečujú kluby. V súčastnosti je žiaľ v SATKD na 
nedostatočnej úrovni, čo je zapríčinené nedostatkom financií, ale aj neodbornosťou trénerov. Od roku 
2017 v súvislosti s novým zákonom o športe musia všetci športovci, ktorí spadajú do definície “športový 
talent - taekwondo” absolvovať telovýchovno-lekársku prehliadku minimálne jeden krát ročne.  

   1. 6. Vzdelávanie mládežníckych trénerov 

Získavanie odbornej spôsobilosti v oblasti športu v trénerských kvalifikáciách budú zabezpečovať 
naďalej verejné vysoké školy (IV. a V. kvalifikačný stupeň) v rámci formálneho vzdelávania a NŠZ (I., II. a 
III. kvalifikačný stupeň) v rámci neformálneho vzdelávania. V rámci formálneho vzdelávania bude možné 
získať kvalifikáciu trénera I., II. a III. stupňa aj na stredných športových školách, ale aj na verejných 
vysokých školách. NŠC bude ďalej zabezpečovať semináre, workshopy aškolenia za účelom získania 
nových poznatkov a moderných tréningových metód v športovej príprave mladých športovcov. 
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky bude v súlade so svojím poslaním a cieľmi zabezpečovať 
vzdelávanie športovo talentovanej mládeže a trénerov mládeže v oblasti antidopingu.  

Okrem formálneho vzdelávania trénerov sa SATKD usiluje realizovať aj ďalšie školenia a semináre, ktoré 
sú zamerané na problematiku výberu a prípravy mladých talentov.  

Záver  

Súčasný vrcholový šport je charakteristický rýchlym rastom športových výkonov, úzkou špecializáciou a 
neustálym zdokonaľovaním systému športovej prípravy športovcov, vrátane veľkej pozornosti 
špecializovanému výberu talentov. Problematika starostlivosti o športovo talentovanú mládež si preto 
vyžaduje náležitú pozornosť, fungujúci efektívny systém financovania, ktorý môžeme zabezpečiť iba 
spoločným úsilím a spoluprácou štátu, športových organizácií, samosprávnych orgánov a taktiež 
politikov.  

!
Junácka 6, 83280 Bratislava, 0902901640, satkd.wtf@gmail.com

mailto:satkd.wtf@gmail.com
mailto:satkd.wtf@gmail.com

