Kritériá pre poskytovanie príspevku športovcom zaradeným do zoznamu
športovcov top tímu v roku 2022 (ďalej len „Kritériá")
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“) podľa § 75 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) schvaľuje tieto
kritériá pre poskytovanie príspevku športovcom zaradeným do zoznamu športovcov top tímu
(ďalej len „Príspevok"), ktorí dosiahli umiestnenie v individuálnom športe podľa týchto Kritérií
v rokoch 2019 až 2021.

Článok 1
Základné ustanovenia
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

Na účely týchto Kritérií:
„Hry“ sú olympijské hry, paralympijské hry alebo deaflympijské hry,
„Zaradený šport“ je šport, ktorý je zaradený do programu najbližších Hier (opak
„Nezaradený šport“),
„Zaradené odvetvie“ je športové odvetvie, ktoré je zaradené do programu najbližších
Hier (opak „Nezaradené odvetvie“),
„Zaradená disciplína“ je športová disciplína, ktorá je zaradená do programu najbližších
Hier (opak „Nezaradená disciplína“),
„Junior“ je športovec, ktorý štartuje v kategórií juniorov podľa pravidiel medzinárodnej
federácie, alebo ktorý štartuje v najstaršej mládežníckej kategórií pred kategóriou
dospelých,
„Komisia“ je Komisia ministerstva na oponentúru plánu prípravy športovca top tímu,
„Zoskupenie“ je skupina športovcov, ktorí dosiahnu výsledok spoločne. Súčet
individuálnych výkonov (napríklad štafeta) sa považuje za Zoskupenie len v Zaradenej
disciplíne.
"Kontinent" je jeden z nasledovných geografických celkov: Európa, Severná Amerika,
Južná Amerika, Ázia, Afrika a Austrália.

Vysvetlivky:
OH – olympijské hry,
ZOH – zimné olympijské hry,
PH – paralympijské hry,
ZPH – zimné paralympijské hry,
DH – deaflympijské hry,
ZDH – zimné deaflympijské hry,
MS – majstrovstvá sveta,
SP – svetový pohár a seriálové majstrovstvá sveta,
SR – svetový rebríček dospelých,
GS – grand slam,
ME – majstrovstvá Európy,
EH – európske hry,
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MSJ – majstrovstvá sveta juniorov,
MSUmax. – majstrovstvá sveta v najvyššej mládežníckej kategórii pred kategóriou dospelých,
SRJ – svetový rebríček juniorov,
SRUmax. – svetový rebríček v najvyššej mládežníckej kategórií pred kategóriou dospelých,
GSJ – grand slam juniorov,
MEJ – majstrovstvá Európy juniorov,
MEUmax. – majstrovstvá Európy v najvyššej mládežníckej kategórii pred kategóriou
dospelých,
SHNŠ – svetové hry neolympijských športov,
NSP – najvýznamnejšie svetové podujatie v príslušnom športovom odvetví.
(1) Športová organizácia predkladá ministerstvu do 15. januára 2022 návrh na zaradenie
športovcov do zoznamu športovcov top tímu.
(2) Do zoznamu športovcov top tímu je športovec/Zoskupenie zaradený za dosiahnuté
umiestnenie v roku 2019 najviac na 1 rok a za dosiahnuté umiestnenie v rokoch 2020 a
2021 najviac na 2 roky. Vo výnimočných prípadoch (napr. dlhodobé zranenie
športovca) sa môže doba, počas ktorej je športovec/Zoskupenie zaradený do top tímu,
predĺžiť najviac o 1 rok. Počas materskej dovolenky športovkyňa nestráca nárok na
zaradenie do zoznamu športovcov top tímu.
(3) Počas trvania materskej dovolenky sa športovkyni Príspevok nevypláca a po ukončení
materskej dovolenky sa jej poskytne alikvotná časť vypočítaného Príspevku pre
príslušný rok.
(4) Ministerstvo vyradí športovca alebo člena Zoskupenia zo zoznamu športovcov top tímu
na návrh športovej organizácie, ak športovec
a) bol vyradený zo športovej reprezentácie národným športovým zväzom alebo
národnou športovou organizáciou,
b) porušil antidopingové pravidlá,
c) dopustil sa priestupku podľa § 96 ods. 1 zákona o športe,
d) porušil opakovane alebo závažne povinnosti vyplývajúce z pracovno-právneho
vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu, ak je zaradený v rezortnom
športovom stredisku,
e) nezúčastňuje sa športovej prípravy podľa schváleného plánu prípravy národným
športovým zväzom alebo národnou športovou organizáciou dlhšie ako šesť po
sebe nasledujúcich mesiacov.
(5) Ak športovec dosiahne výsledok, s ktorým je spojená účasť na najbližších Hrách v
Zaradenom športe (ďalej len „Miestenka“), ale nespĺňa Kritériá pre poskytovanie
Príspevku, športovcovi sa poskytne jednorazový Príspevok v sume 5 000 eur. Na takého
športovca sa nevzťahujú ostatné ustanovenia Kritérií.
(6) Najviac 30 % zo sumy určenej na Príspevky sa poskytne zdravotne znevýhodneným
športovcom.
(7) Príspevok sa poskytuje do vyčerpania finančných prostriedkov určených na Príspevky.
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(8) Ak sa nerozdelia všetky finančné prostriedky, určené na Príspevky podľa Kritérií
uvedených v Článku 2, ministerstvo môže zostatok rozdeliť
a) medzi športovcov top tímu, ktorí dosiahli v predchádzajúcom roku 1., 2. alebo
3. miesto na Hrách, alebo MS podľa rozhodnutia Komisie na základe oponentúry
plánu prípravy športovca najviac do 50% nerozdelenej sumy,
b) na zdravotnú starostlivosť a diagnostiku trénovanosti športovcov top tímu
zabezpečovanú Národným športovým centrom, najviac do 50% nerozdelenej
sumy.
(9) Pravidlá čerpania Príspevku v roku 2022 vrátane oprávnených nákladov určí zmluva o
podpore národného športového projektu.

Článok 2
Výpočet Príspevku
(1) Príspevok sa poskytuje športovcovi za jeho najhodnotnejšie umiestnenie.
(2) V súťaži nevidiacich a slabozrakých športovcov navádzač netvorí so športovcom
Zoskupenie. Navádzačovi sa poskytne suma 20 % zo základnej sumy Príspevku za
umiestnenie.
(3) Umiestnenie športovca, určené intervalovým spôsobom (napríklad na 3.-4. mieste alebo
na 5.-8. mieste), sa vypočíta ako aritmetický priemer okrajových hodnôt intervalu so
zaokrúhlením na najbližšie lepšie umiestnenie.
(4) Ako umiestnenie dosiahnuté v SP sa hodnotí konečné umiestnenie, ak SP, resp.
príslušná disciplína SP pozostáva najmenej z piatich kôl.
(5) Ak ten istý športovec získa Príspevok za hodnotnejšie individuálne umiestnenie ako
umiestnenie v Zoskupení, z Príspevku Zoskupenia sa odpočíta alikvotná časť za tohto
športovca.
(6) V súťaži, ktorá pozostáva z viacerých čiastkových disciplín, sa hodnotí len celkové
umiestnenie (napríklad dvojboj vo vzpieraní).
(7) Za umiestnenie dosiahnuté v súťaži Zoskupení, v ktorom športovec štartoval alebo je v
rebríčku so zahraničným športovcom, sa Príspevok poskytuje v percentuálnom pomere
zastúpenia reprezentanta Slovenskej republiky.
(8) Príspevok sa vypočíta podľa vzorca
P [eur] = Pu + Pu * 0,5 * (Š - 1),
P [eur] = 3 * Pu len pre štvorčlenné Zoskupenie, alebo
P [eur] = Pu len pre Zoskupenie individuálnych výkonov v Zaradenej disciplíne, kde
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P je Príspevok zaokrúhlený na stovky eur nadol,
Š je počet športovcov v Zoskupení v individuálnom športe,
Pu je Príspevok za umiestnenie podľa tabuľky č. 1, tabuľky č. 2 a tabuľky č. 3.
Tabuľka č. 1:
Pu [eur] pre Zaradenú disciplínu Zaradeného odvetvia Zaradeného športu
Umiestnenie
1. miesto
2.-3. miesto
4.-5. miesto
6.-8. miesto
9.-10. miesto
Miestenka

1
50 000
40 000
30 000
20 000
15 000
5 000

2
40 000
30 000
25 000
20 000
15 000

Úroveň
3
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000

4
20 000
17 500
15 000
12 500
10 000

5
17 500
15 000
12 500
10 000
7 500

kde úroveň
1: Hry,
2: MS, SP, SR,
3: ME, EH stolný tenis,
4: MSJ, MSUmax., SRJ, SRUmax.,
5: MEJ, MEUmax., GSJ tenis.
Pravidlá pre zaraďovanie športovcov podľa tabuľky č. 1:
1. Dosiahnuté individuálne umiestnenie sa hodnotí, len ak sa celkovo na súťaži zúčastnilo
najmenej 20 krajín v príslušnom športovom odvetví, v disciplíne štartovalo najmenej 20
športovcov (vrátane prípadnej kvalifikácie) a výsledok je v prvej polovici štartového
poľa. Ak podľa pravidiel medzinárodnej federácie mohol na súťaži štartovať maximálne
jeden športovec za každú krajinu, umiestnenie sa hodnotí aj v prípade, ak sa celkovo na
súťaži zúčastnilo najmenej 15 krajín, v disciplíne štartovalo najmenej 15 športovcov
(vrátane prípadnej kvalifikácie) a výsledok je v prvej polovici štartového poľa. Ak ide
o svetovú súťaž alebo svetový rebríček, podmienkou je aj účasť športovcov aspoň z 3
Kontinentov.
2. O zaradení športovkyne do top tímu môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť
Komisia v prípade, ak sa celkovo na súťaži zúčastnilo najmenej 15 krajín, v disciplíne
štartovalo najmenej 15 športovkýň (vrátane prípadnej kvalifikácie) a výsledok je v prvej
polovici štartového poľa. Ak podľa pravidiel medzinárodnej federácie mohla na súťaži
štartovať najviac jedna športovkyňa za každú krajinu, Komisia môže rozhodnúť o
zaradení športovkyne do top tímu aj vtedy, ak sa celkovo na súťaži zúčastnilo najmenej
10 krajín, v disciplíne štartovalo najmenej 10 športovkýň (vrátane prípadnej
kvalifikácie) a výsledok je v prvej polovici štartového poľa. Komisia môže navrhnúť
najviac 5 takýchto výnimiek, pričom zohľadní
a) základňu športovkýň v príslušnom športe,
b) zahraničný a domáci záujem o príslušný šport,
c) počet krajín medzinárodnej federácie a
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d) stúpajúci trend atraktivity príslušného športu pre ženy.
3. Dosiahnuté umiestnenie Zoskupenia sa hodnotí, len ak sa celkovo na súťaži zúčastnilo
najmenej 10 krajín v príslušnom športovom odvetví, v disciplíne štartovalo najmenej 10
Zoskupení (vrátane prípadnej kvalifikácie) a výsledok je v prvej polovici štartového
poľa. Ak ide o svetovú súťaž alebo svetový rebríček, podmienkou je aj účasť
Zoskupení aspoň z 3 Kontinentov.
4. Dosiahnuté individuálne umiestnenie v športe zdravotne znevýhodnených sa hodnotí,
len ak sa celkovo na súťaži zúčastnilo najmenej 10 krajín v príslušnom športovom
odvetví, v disciplíne štartovalo najmenej 10 športovcov (vrátane prípadnej kvalifikácie)
a výsledok je v prvej polovici štartového poľa. Ak ide o svetovú súťaž alebo svetový
rebríček, podmienkou je aj účasť športovcov aspoň z 3 Kontinentov.
5. O zaradení zdravotne znevýhodneného športovca do top tímu môže vo výnimočných
prípadoch rozhodnúť aj Komisia v prípade, ak športovec dosiahol medailové
umiestnenie v Úrovni 2 a výsledok je v prvej polovici štartového poľa. Komisia môže
navrhnúť najviac 5 takýchto výnimiek.
6. Komisia môže na základe oponentúry plánu prípravy športovca zvýšiť Príspevok podľa
tabuľky č. 1 najviac o 100% v prípadoch umiestnenia
a) do 10. miesta v Úrovni 1,
b) do 8. miesta v Úrovni 2,
c) do 5. miesta v Úrovni 3,
d) do 3. miesta v Úrovni 4, a
e) na 1. mieste v Úrovni 5.
Toto ustanovenie sa nevzťahuje pre športovcov zaradených do top tímu na základe
bodov 2 a 5.
7. Na Úroveň 1 sa body 1., 3. a 4. nevzťahujú.
Tabuľka č. 2:
Pu [eur] pre Nezaradenú disciplínu Zaradeného odvetvia Zaradeného športu
Umiestnenie
1. miesto
2.-3. miesto
4.-5. miesto
6.-8. miesto
9.-10. miesto

1
40 000
30 000
25 000
20 000
12 500

Úroveň
2
3
4
30 000 20 000 17 500
25 000 17 500 12 500
20 000 12 500 10 000
12 500 10 000 7 500
7 500 7 500 5 000

kde úroveň
1: MS, SP, SR, výsledok z posledných Hier v disciplíne, ktorá bola Zaradenou disciplínou na
uplynulých Hrách (napr. chôdza na 50km),
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2: ME, EH stolný tenis,
3: MSJ, MSUmax., SRJ, SRUmax.,
4: MEJ, MEUmax., GSJ tenis.
Pravidlá pre zaraďovanie športovcov podľa tabuľky č. 2:
1. Dosiahnuté individuálne umiestnenie sa hodnotí, len ak sa celkovo na súťaži zúčastnilo
najmenej 20 krajín v príslušnom športovom odvetví, v disciplíne štartovalo najmenej 20
športovcov (vrátane prípadnej kvalifikácie) a výsledok je v prvej polovici štartového
poľa. Ak ide o svetovú súťaž alebo svetový rebríček, podmienkou je aj účasť športovcov
aspoň z 3 Kontinentov. Ak podľa pravidiel medzinárodnej federácie mohol na súťaži
štartovať maximálne jeden športovec za každú krajinu, umiestnenie sa hodnotí aj v
prípade, ak sa celkovo na súťaži zúčastnilo najmenej 15 krajín, v disciplíne štartovalo
najmenej 15 športovcov (vrátane prípadnej kvalifikácie), výsledok je v prvej polovici
štartového poľa a športovec dosiahol medailové umiestnenie.
2. O zaradení športovkyne do top tímu môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť
Komisia v prípade, ak sa celkovo na súťaži zúčastnilo najmenej 15 krajín, v disciplíne
štartovalo najmenej 15 športovkýň (vrátane prípadnej kvalifikácie),výsledok je v prvej
polovici štartového poľa a športovkyňa dosiahla medailové umiestnenie. Ak podľa
pravidiel medzinárodnej federácie mohla na súťaži štartovať najviac jedna športovkyňa
za každú krajinu, Komisia môže rozhodnúť o zaradení športovkyne do top tímu aj vtedy,
ak sa celkovo na súťaži zúčastnilo najmenej 10 krajín, v disciplíne štartovalo najmenej
10 športovkýň (vrátane prípadnej kvalifikácie),výsledok je v prvej polovici štartového
poľa a športovkyňa dosiahla medailové umiestnenie. Komisia môže navrhnúť najviac 3
takéto výnimky, pričom zohľadní
a) základňu športovkýň v príslušnom športe,
b) zahraničný a domáci záujem o príslušný šport,
c) počet krajín medzinárodnej federácie a
d) stúpajúci trend atraktivity príslušného športu pre ženy.
3. Dosiahnuté umiestnenie Zoskupenia sa nehodnotí.
4. Dosiahnuté individuálne umiestnenie v športe zdravotne znevýhodnených sa hodnotí,
len ak sa celkovo na súťaži zúčastnilo najmenej 10 krajín v príslušnom športovom
odvetví, v disciplíne štartovalo najmenej 10 športovcov (vrátane prípadnej kvalifikácie)
a výsledok je v prvej polovici štartového poľa. Ak ide o svetovú súťaž alebo svetový
rebríček, podmienkou je aj účasť športovcov aspoň z 3 Kontinentov.
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Tabuľka č. 3:
Pu [eur] pre Nezaradený šport alebo Nezaradené odvetvie
Umiestnenie
1. miesto
2.-3. miesto
4.-5. miesto
6.-8. miesto
9.-10. miesto

Úroveň
1
2
3
25 000 20 000 15 000
20 000 15 000 5 000
15 000
10 000
7 500

kde úroveň
1: výsledok z posledných Hier v športovom odvetví, ktoré bolo Zaradené na uplynulých Hrách
(napr. karate),
2: SHNŠ, MS, SP, SR, NSP,
3: ME, MSJ.
Pravidlá pre zaraďovanie športovcov podľa tabuľky č. 3:
1. Dosiahnuté individuálne umiestnenie sa hodnotí, len ak sa celkovo na súťaži (vrátane
kvalifikácie na túto súťaž) zúčastnilo najmenej 30 krajín v príslušnom športovom
odvetví (Úroveň 2) alebo 20 krajín v príslušnom športovom odvetví (Úroveň 3), v
disciplíne štartovalo najmenej 20 športovcov (Úroveň 2) alebo 15 športovcov (Úroveň
3) a výsledok je v prvej polovici štartového poľa. Ak ide o svetovú súťaž alebo svetový
rebríček, podmienkou je aj účasť športovcov aspoň z 3 Kontinentov. Ak podľa pravidiel
medzinárodnej federácie mohol na súťaži Úrovne 2 štartovať najviac jeden športovec
za každú krajinu, tak sa umiestnenie hodnotí aj v prípade, ak sa celkovo na súťaži
zúčastnilo najmenej 25 krajín, v disciplíne štartovalo najmenej 15 športovcov (vrátane
prípadnej kvalifikácie) a výsledok je v prvej polovici štartového poľa.
2. Dosiahnuté umiestnenie Zoskupenia sa nehodnotí.
3. Ak športovec dosiahol umiestnenie do 10. miesta v Úrovni 2 a výsledok je v prvej
polovici štartového poľa, Komisia môže výnimočne rozhodnúť o zaradení športovca do
top tímu a o jeho Príspevku maximálne do výšky Príspevku za umiestnenie na 1. mieste
tejto Úrovne. Komisia môže navrhnúť najviac 5 takýchto výnimiek, pričom zohľadní
a) zahraničný a domáci záujem o príslušný šport,
b) počet krajín medzinárodnej federácie,
c) počet štartujúcich športovcov, krajín a zastúpených kontinentov na súťaži a
d) históriu a tradíciu súťaže.
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Článok 4
Záverečné ustanovenie
Tieto kritériá nadobúdajú účinnosť dňa 5. januára 2022.

Branislav Gröhling
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
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Príloha č. 1
ku Kritériám pre poskytovanie príspevku športovcom zaradeným do
zoznamu športovcov top tímu v roku 2022
Štatút Komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na
oponentúru plánu prípravy športovca top tímu

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Tento štatút upravuje podrobnosti o zložení a organizácii práce Komisie.

Článok 2
Úlohy Komisie
(1) Komisia je poradným orgánom ministerstva.
(2) Komisia
a) vykonáva oponentúru plánu prípravy športovca top tímu,
b) navrhuje ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len „minister“)
Príspevok športovcovi podľa zoznamu športovcov top tímu v súlade s Kritériami.

Článok 3
Zloženie Komisie
(1) Komisia má najmenej sedem členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister. Jedným z
členov Komisie je štátny tajomník ministerstva, v ktorého pôsobnosti je oblasť športu
(ďalej len „štátny tajomník“). Predsedu Komisie vymenúva minister na návrh štátneho
tajomníka.
(2) Členstvo v Komisii zaniká
a) doručením písomného oznámenia o odvolaní člena aj bez uvedenia dôvodu,
b) doručením písomného oznámenia o vzdaní sa členstva ministerstvu,
c) skončením výkonu funkcie, ak ide o štátneho tajomníka,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(3) Členstvo v Komisii je čestné, dobrovoľné, nezastupiteľné a s nárokom na odmenu,
ktorej výšku ustanoví minister na základe návrhu štátneho tajomníka. Štátny tajomník
a člen komisie, ktorý je zamestnancom ministerstva, nemajú nárok na odmenu.
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Článok 4
Členovia Komisie a tajomník Komisie
(1) Člen Komisie
a) zúčastňuje sa zasadnutia Komisie,
b) vyhodnocuje plán prípravy športovca podľa zoznamu športovcov top tímu v
súlade s Kritériami,
c) navrhuje Komisii zaradenie športovcov do top tímu vo výnimočných prípadoch
uvedených v Kritériách,
d) hlasuje o predložených návrhoch podľa písmen b) a c).
(2) Tajomníkom Komisie je zamestnanec sekcie, v ktorej pôsobnosti je šport. Tajomník
Komisie nie je členom Komisie.
(3) Tajomník Komisie
a) zodpovedá za administratívne a organizačné zabezpečenie činnosti Komisie,
b) vyhotovuje zápisnicu zo zasadnutia Komisie,
c) zabezpečuje zvolanie zasadnutia Komisie,
d) zasiela členom Komisie podklady potrebné pre oponentúru plánu prípravy
športovca a k zaradeniu športovcov do top tímu podľa odseku 1 písm. c),
e) predkladá ministrovi schválené uznesenie ako návrh na jeho rozhodnutie.

Článok 5
Zasadnutie Komisie
(1) Komisia zasadá podľa potreby tak, aby bol zabezpečený účel § 75 ods. 4 zákona o
športe. Tajomník Komisie zašle členom Komisie pozvánku s uvedením dátumu, miesta
a času zasadnutia Komisie najmenej dva kalendárne dni pred zasadnutím Komisie.
(2) Zasadnutia Komisie sú neverejné.
(3) Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Komisie. Ak
Komisia nie je uznášaniaschopná do 30 minút od začiatku zasadnutia Komisie, tajomník
Komisie zvolá do piatich pracovných dní nové zasadnutie Komisie.
(4) Komisia prijíma svoje závery formou uznesenia, ktoré má pre ministra odporúčací
charakter. Uznesenie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje nadpolovičná väčšina
všetkých členov Komisie.
(5) Zo zasadnutia vyhotoví tajomník Komisie zápisnicu, ktorú podpíše predseda komisie.
Zápisnica s podpísanou prezenčnou listinou je súčasťou dokumentácie predkladanej
ministrovi. Ak Komisia vykonáva oponentúry plánu príprav športovcov, zápisnica môže
byť vyhotovená za všetky zasadnutia spoločne. V zápisnici sa uvádzajú
a) uznesenia Komisie a prípadné pripomienky členov Komisie,
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b) zoznam športovcov top tímu, ktorým Komisia navrhuje poskytnutie Príspevku,
a jeho sumu,
c) zdôvodnenie návrhu Komisie na výnimočné zaradenie športovcov do zoznamu
športovcov top tímu podľa príslušných ustanovení Kritérií.

Článok 6
Záverečné ustanovenie
Tento štatút nadobúda účinnosť 5. januára 2022.
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