
 

                                                    KONTRAKT 

uzavretý medzi 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

a 

    Národným športovým centrom 

na rok 2021 

 

Preambula 

Tento kontrakt sa uzatvára podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 z 18. decembra 

2002 v znení uznesenia vlády SR č. 328/2012 zo 6. júla 2012. Tento kontrakt nie je zmluvou podľa 

Obchodného zákonníka, ale je plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim organizačné, 

obsahové, finančné a iné vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy a príspevkovou 

organizáciou, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na jeho rozpočet. 

Čl. I 

ÚČASTNÍCI KONTRAKTU 

Zadávateľ                                  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Sídlo                                          Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 

Štatutárny zástupca  Mgr. Branislav Gröhling 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Číslo účtu v tvare IBAN              SK80 8180 0000 0070 0006 5236                                                                                                  

IČO                                             00164381 

(ďalej len „zadávateľ“) 

 

Realizátor                                 Národné športové centrum 

Sídlo                                          Trnavská 39, 831 04 Bratislava 

Štatutárny zástupca                   Ing. Vladimír Baluška, 

                                                         riaditeľ Národného športového centra 

 

Číslo účtu v tvare IBAN              SK40 8180 0000 0070 0059 0532 

IČO                                             30853923 

(ďalej len „realizátor“) 
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Poslanie organizácie realizujúcej úlohy kontraktu 

               Národné športové centrum je príspevkovou organizáciou MŠVVaŠ SR, ktorej poslaním je 

zabezpečovanie všestrannej starostlivosti o vybraných športových reprezentantov Slovenskej 

republiky, vybraných športovo talentovaných športovcov v zmysle schváleného štatútu, vrátane 

športovcov TOP tímu. 

Čl. ll 

ČAS TRVANIA KONTRAKTU 

Kontrakt sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021. 

Čl. lll 

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV KONTRAKTU 

(1) Zadávateľ sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť financovanie predmetu činnosti realizátora v zmysle jeho základných dokumentov 
a poverení - konkretizácia predmetu činnosti realizátora je uvedená v článku IV. tohto kontraktu, 

b) na požiadanie realizátora a pre potreby realizácie projektov a úloh realizátora poskytnúť odbornú 
metodickú pomoc, informácie a štatistické údaje, ktorými disponuje, 

c) včas informovať realizátora o zmenách v zadaní úloh. 
 
(2) Zadávateľ má právo: 

a) vykonávať priebežné kontroly stavu realizácie projektov a úloh dohodnutých týmto kontraktom, 

b) zúčastňovať sa priebežného hodnotenia riešenia projektov a úloh prostredníctvom svojho 
povereného zástupcu, 
c) vyžiadať si čiastkové písomné výsledky riešených úloh, 
d) kontrolovať dodržiavanie záväzkov realizátora definovaných týmto kontraktom. 
 
(3) Realizátor sa zaväzuje  

a) v požadovanom rozsahu, kvalite a podľa termínov stanovených schváleným Plánom hlavných úloh 
realizátora na rok 2021 odovzdať zadávateľovi výstupy realizovaných projektov a úloh v stanovenej 
forme a stanoveným postupom, 
b) dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady schválené na realizáciu 
jednotlivých projektov a úloh, 
c) neodkladne informovať zadávateľa o významných skutočnostiach, ktoré sa vyskytli v priebehu 
realizácie projektov a úloh. 

d) na požiadanie zadávateľa a pre potreby realizácie projektov alebo úloh zadávateľa poskytnúť v 

primeranej lehote požadovanú súčinnosť, informácie a štatistické údaje, ktorými disponuje, 

e) využívať elektronický systém pre efektívnu tvorbu a manažment obsahu štátnych vzdelávacích 
programov. 

 
(4) Realizátor má právo: 

a) získať od zadávateľa všetky údaje, ktorými disponuje a ktoré sú potrebné na riešenie alebo overenie 
výsledkov realizácie jednotlivých projektov a úloh, 

b) požadovať od zadávateľa, aby v rámci možností vytvoril primerané podmienky na prezentáciu a 
využitie výstupov z realizovaných projektov a úloh,                                                                                                         
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Čl. IV 

ZOZNAM ÚLOH, OPIS ČINNOSTÍ A DRUHY AKTIVÍT VYKONÁVANÝCH REALIZÁTOROM 

(1) Predmetom kontraktu je realizácia, zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo štatútu realizátora 

a  Plánu hlavných úloh realizátora na rok 2021 a ich finančné zabezpečenie. 

(2) Jednotlivé úlohy v štruktúre 

Por. č. 

úlohy 

 

Názov úlohy 

1. 

Systémová podpora prípravy vrcholových športovcov a športovo talentovanej mládeže zaradených u realizátora na športovú 
reprezentáciu Slovenskej republiky v koordinácii s národnými športovými zväzmi, Slovenským olympijským a športovým 

výborom, Slovenskou asociáciou univerzitného športu a rezortnými športovými strediskami Vojenským športovým centrom 
DUKLA (ďalej len „VŠC“) a Športovým centrom polície (ďalej len „ŠCP“) 

Objednávateľ 

Sekcia športu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Hlavný cieľ úlohy 
       
                

• Reprezentácia a propagácia Slovenskej republiky na vrcholných športových podujatiach 

podporovanými športovcami Národného športového centra  

• Tvorba databázy športových výsledkov z vrcholných podujatí (OH, MS, ME,MSJ, MEJ, SU ...)  

podporovaných športovcov Národného športového centra  

• Poskytovanie a sledovanie podpory vybraných športovcov podľa jednotlivých kategórií A, B, C, D 

• Zabezpečenie servisných služieb a materiálno-technických podmienok na športovú prípravu. 

 

          

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

4/30,0 0/1822 

Celkom 
(všetky zdroje) 

Štátny rozpočet 
(zdroj 111) 

245 000,00 245 000,00 

Predpokladané časové plnenie 

1.21 2.21 3.21 4.21 5.21 6.21 7.21 8.21 9.21 10.21 11.21 12.21 

 X X   X  X  X X  X  X  X  X  X  X 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

 245 000,00 0   0  0  
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Por. č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

2. 

Koordinácia identifikácie športových talentov a dostatočné zabezpečenie systému starostlivosti o talentovaných športovcov 
a športových reprezentantov v zmysle interných smerníc Národného športového centra vo vekovej kategórii do 23 rokov 

Objednávateľ 

Sekcia športu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Hlavný cieľ úlohy 

 

• Tvorba databáz výsledkov vybraných športovcov Národného športového centra a spolupráca 

s rezortnými partnermi VŠC a ŠCP 

• Podpora talentovaných športovcov Národného športového centra v oblasti športového a zdravotného 

zabezpečenia 

• Prezentovanie výsledkov športovcov Národného športového centra z domácich a zahraničných podujatí 

na webovej stránke realizátora a vypracovanie prehľadov dosiahnutých výsledkov podľa požiadaviek 

sekcie športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

1/7,5 0/0 

Celkom            
(všetky zdroje) 

     Štátny rozpočet   
          (zdroj 111)                                            

32 500,00 32 500,00 

Predpokladané časové plnenie 

1.21 2.21 3.21 4.21 5.21 6.21 7.21 8.21 9.21 10.21 11.21 12.21 

 X X   X  X  X X  X  X  X  X  X  X 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

 32 500,00 0  0   0   

 

 

 

 

 



5 
 

Por. č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

3. 

Zabezpečenie diagnostiky špeciálnej trénovanosti športovcov 

Objednávateľ 

Sekcia športu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Hlavný cieľ úlohy 

 

• Analýza kľúčových faktorov ovplyvňujúcich športový výkon, posúdenie pripravenosti športovca 

a  zvyšovanie  jeho  výkonnosti 

• Skvalitňovanie a vylepšovanie  databázy testovacích ukazovateľov na tvorbu štandardov a noriem 

v rámci daných športov 

• Skvalitňovanie a rozširovanie vybudovaného diagnostického a  podporného tímu s  odborníkmi v  oblasti 

funkčného testovania športovcov 

• Poskytovanie starostlivosti v  oblasti diagnostického sledovania športovcov aj mimo športovcov 

v  systéme  podpory  Národného športového centra v súčinnosti so športovými subjektami 

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

6/45 0/520 

Celkom              
(všetky zdroje)  

    Štátny rozpočet   
          (zdroj 111) 
 

157 000,00 123 000,00 

Predpokladané časové plnenie 

1.21 2.21 3.21 4.21 5.21 6.21 7.21 8.21 9.21 10.21 11.21 12.21 

 X X   X  X  X X X  X  X  X  X  X 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

 123 000,00 34 000,00   0   0   
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Por. č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

4. 

Vytváranie sociálnych podmienok pre športovcov zamestnaných u realizátora v rozsahu dohodnutom so zadávateľom 

Objednávateľ 

Sekcia športu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Hlavný cieľ úlohy 

 

• Uzatváranie pracovného pomeru so športovcami spĺňajúcimi kritériá na uvedený druh podpory 

• Dosiahnutie mimoriadnych výsledkov a medailových umiestnení na OH, MS, ME, MSJ a MEJ 

 

  

 

 

 

 

  

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

13/97,5 0/0 

             Celkom        
      (všetky zdroje)  

    Štátny rozpočet 
        (zdroj 111) 

105 000,00 105 000,00 

Predpokladané časové plnenie 

1.21 2.21 3.21 4.21 5.21 6.21 7.21 8.21 9.21 10.21 11.21 12.21 

 X X   X  X  X X  X  X  X  X  X  X 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

 105 000,00 0   0   0   
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Por. č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

5. 

Prevádzka informačného systému športu podľa § 79 až § 82a  Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Objednávateľ 

Sekcia športu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Hlavný cieľ úlohy 

 

• Správa, prevádzka a rozvoj informačného systému športu v súlade so zákonom o športe. 

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

3/22,5 0/0 

           Celkom               
   (všetky zdroje)  

   Štátny rozpočet 
       (zdroj 111) 
 

20 000,00 20 000,00 

Predpokladané časové plnenie 

1.21 2.21 3.21 4.21 5.21 6.21 7.21 8.21 9.21 10.21 11.21 12.21 

 X X   X  X  X X  X  X  X  X  X  X 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

 20 000,00 0   0   0   
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Por. č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

6. 

Administrácia informačného portálu školského športu, osveta pohybových aktivít detí a mládeže prostredníctvom športu 

Objednávateľ 

Sekcia športu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Hlavný cieľ úlohy 

 

• Zvýšenie zapojenia detí a mládeže do pohybových aktivít 

• Informovanie verejnosti o športových súťažiach žiakov vyhlasovaných zadávateľom 

• Zvýšenie informovanosti verejnosti o vplyve pohybových aktivít na zdravie  

• Vypracovanie koncepcie a koordinácie školských súťaží a školského športu 

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

1/7,5  0/520 

           Celkom  
      (všetky zdroje)  

     Štátny rozpočet     
         (zdroj 111) 
 

25 000,00 25 000,00 

Predpokladané časové plnenie 

1.21 2.21 3.21 4.21 5.21 6.21 7.21 8.21 9.21 10.21 11.21 12.21 

 X X   X  X  X X  X  X  X  X  X  X 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

 25 000,00 0  0   0   
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Por. č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

7. 

Zvyšovanie vedomostnej úrovne športovcov, zabezpečenie vydávania periodických a neperiodických publikácií s prierezovou 
tematikou v oblasti športu a edičná činnosť   

Objednávateľ 

Sekcia športu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Hlavný cieľ úlohy 

 

• Organizovanie seminárov a iných vzdelávacích aktivít 

• Zabezpečenie činností v oblasti informačného vzdelávania sa 

• Vydávanie elektronického časopisu E-sportinform s periodicitou jedenkrát štvrťročne 

• Vydávanie publikácií o športe a športových osobností 

• Vydanie Kroniky športu za rok 2021 

• Vydanie publikácií z oblasti diagnostiky a vzdelávania 

• Vydávanie periodických a neperiodických publikácií 

• Zabezpečovanie knižného fondu v zmysle aktualizácie a potrieb športovcov a športových odborníkov 

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

2/15 0/256 

        Celkom 
    (všetky zdroje) 

     Štátny rozpočet   
         (zdroj 111) 
 

55 800,00 55 800,00 

Predpokladané časové plnenie 

1.21 2.21 3.21 4.21 5.21 6.21 7.21 8.21 9.21 10.21 11.21 12.21 

 X X   X  X  X X  X  X  X  X  X  X 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

 55 800,00 0   0   0   
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Por. č. 

úlohy 
  

Názov úlohy 

8. 

Zabezpečenie riadenia a prevádzky organizácie 

Objednávateľ 

Sekcia športu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Hlavný cieľ úlohy 

 

• Efektívne a hospodárne využívanie finančných prostriedkov a majetku vo vlastníctve Slovenskej 

republiky v správe realizátora 

• Zabezpečovanie a spracovanie rozpočtu, financovania, pracovno-právnych vzťahov, účtovníctva, 

majetku, servisných služieb a pod. za organizáciu.  

Predpokladaná kapacita ľudských 
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE 

Predpokladaný počet hodín na plnenie 
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách 

Odhad finančných nákladov na plnenie 
úlohy v EUR 

6/45 0/1032 

         Celkom  
    (všetky zdroje)  

    Štátny rozpočet 
         (zdroj 111) 
 

664 934,00 644 934,00 

Predpokladané časové plnenie 

1.21 2.21 3.21 4.21 5.21 6.21 7.21 8.21 9.21 10.21 11.21 12.21 

 X X   X  X  X X  X  X  X  X  X  X 

Financovanie úlohy vyjadrené v EUR 

Štátny rozpočet Vlastné zdroje Finančné zdroje EU Iné zdroje 

 644 934,00 20 000,00   0   0  
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(3) Celkový sumár úloh  

Poradové 
číslo 

Názov úlohy 

Predpokladaná 
kapacita 

ľudských zdrojov 
na plnenie úlohy 

TPP/FTE 

Predpoklada
ný počet 
hodín na 

plnenie úlohy 
DoVP/DoPČ 
 v hodinách 

Odhad finančných nákladov 
na plnenie úlohy 

v EUR  
  Celkom 
  (všetky    
   zdroje) 

  Štátny     
 rozpočet 
(zdroj 111) 

1 

Systémová podpora prípravy vrcholových športovcov 
a športovo talentovanej mládeže zaradených 
u realizátora na športovú reprezentáciu Slovenskej 
republiky v koordinácii s národnými športovými zväzmi, 
Slovenským olympijským a športovým výborom, 
Slovenskou asociáciou univerzitného športu 
a rezortnými športovými strediskami VŠC a ŠCP 

4/30,0 

 
 
 

0/1822 245 000,00 245 000,00  

2 

  

Koordinácia identifikácie športových talentov 

a dostatočné zabezpečenie systému starostlivosti 

o talentovaných športovcov a športových 

reprezentantov v zmysle interných smerníc 

Národného športového centra vo vekovej kategórii 

športovo talentovanej mládeže do 23 rokov 
 

1/7,5 0/0 32 500,00 32 500,00 

3 

  

Zabezpečenie diagnostiky špeciálnej trénovanosti 

športovcov 

  

6/45 0/520 157 000,00 123 000,00 

4 

  

Vytváranie sociálnych podmienok pre športovcov 

zamestnaných u realizátora v rozsahu 

dohodnutom so zadávateľom 

  

13/97,5 0/0 105 000,00 105 000,00 

5 

  

Prevádzka informačného systému športu podľa § 

79 až 82 a. Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

  

3/22,5 0/0 20 000,00 20 000,00 

 
6 

  

Administrácia informačného portálu školského 

športu, osveta pohybových aktivít detí a mládeže 

prostredníctvom športu, vypracovanie koncepcie 

školských súťaží a školského športu   

  

1/7,5  0/520 25 000,00 25 000,00 

7 

  

Zvyšovanie vedomostnej úrovne športovcov, 

zabezpečenie vydávania periodických 

a neperiodických publikácií s prierezovou 

tematikou v oblasti športu a edičná činnosť 

  

2/15 0/256 55 800,00 55 800,00 

8 
 

Zabezpečenie riadenia a prevádzky organizácie  
6/45 

0/1032 
664 934,00 644 934,00 
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SPOLU 

 

1 305 234,00 

 

1 251 234,00 

  

 

(4) Spôsob financovania objednávanej činnosti: 

a) Objem prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti realizátora, a s tým spojenými záväznými 
úlohami, sa stanovuje na základe rozpočtu zadávateľa schváleného vládou Slovenskej republiky a 
Národnou radou Slovenskej republiky. 
b) Celkový rozpočet je stanovený vo výške 1 251 234,00 €. (zdroj 111 -  štátny rozpočet) 
c) Zadávateľ sa zaväzuje umožniť realizátorovi čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 

v priebehu r. 2021, a to v súlade so schváleným zákonom č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 
2021 a so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov do výšky uvedenej v písmene b). 
 

Čl. V 

VYHODNOTENIE KONTRAKTU 

(1) Priebežné hodnotenie plnenia záväzných úloh kontraktu, vrátane finančného plnenia, sa bude 
uskutočňovať formou pravidelných štvrťročných stretnutí zástupcov zadávateľa a realizátora, a to 
každý štvrťrok do 25. dňa nasledujúceho mesiaca. 
 
(2) Z priebežného hodnotenia plnenia záväzných úloh kontraktu, vrátane finančného plnenia, bude za 
každý štvrťrok vyhotovená písomná správa. 
 
(3) Na hodnotiacich stretnutiach bude prerokovaná úroveň plnenia jednotlivých záväzných úloh a 
problémy spojené s ich plnením. 
 
(4) Realizátor  predloží zadávateľovi výsledky plnenia úloh a činností najneskôr do 30 dní od splnenia 

úlohy alebo ukončenia činnosti na plnenej úlohe. 

(5) Zadané úlohy musia byť splnené do konca obdobia, na ktoré sa kontrakt uzatvára.               

(6) Plnenie záväzných úloh, vyplývajúcich z kontraktu, vrátane finančného plnenia, bude vyhodnotené 

po uplynutí doby trvania kontraktu na stretnutí zástupcov zadávateľa a realizátora. 

(7) Vyhodnotenie kontraktu, vrátane finančného plnenia, prebehne najneskôr do 31. januára 2022 a 

písomnou formou do 28. februára 2022. 

Čl. VI 

KONTROLA 

(1) Zadávateľ môže vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh a realizácie činností. 

(2) Zadávateľ môže iniciovať stretnutie so zástupcami realizátora za účelom zistenia stavu riešených 

úloh. 

Čl. VII 

ZVEREJŇOVANIE 
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(1) Tento kontrakt bude zverejnený na webovom sídle zadávateľa do 7 dní od jeho podpisu 

účastníkmi  kontraktu, najneskôr do 28.2.2021. 

(2) Záverečná správa o plnení kontraktu bude zverejnená na webovom sídle zadávateľa do 1. 3. 2022. 
 

(3) Tento kontrakt sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise dostane každý 
s účastníkov kontraktu po dva rovnopisy. 
 
(4)  Kontrakt možno v priebehu príslušného kalendárneho roka doplniť písomným a očíslovaným 

dodatkom k tomuto kontraktu.   
 

(5)  Tento kontrakt nadobúda účinnosť dňom podpisu účastníkmi kontraktu. 
 

 
V Bratislave, dňa ......................... 

 

       za zadávateľa                                                                                                za realizátora 

 

          

....................................................                                                                     ........................................... 

    Mgr. Branislav Gröhling                                                                                     Ing. Vladimír Baluška   

 


