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Aktivity a ciele
Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport bol v roku 2020 nominovaný do pracovnej skupiny

„Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+“, kde počas pracovného stretnutia priblížil členom 5.

rokovacieho stola svoje návrhy pre koncepciu možného čerpania eurofondov, pre regionálnu športovú

infraštruktúru, zdravý životný štýl obyvateľstva , v zmysle zelenej a ekologickej Európy.

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport v roku 2020 v súčinnosti s odborom projektovej podpory

SE ÚV spracoval a predložil MF SR „Stratégiu obnovy, rekonštrukcie a výstavby telocviční na roky

2021-2023“, ktorá reflektuje na požiadavky „Analýzy telocviční v základných a stredných školách v

Slovenskej republike“ z roku 2017.

Medzi priority splnomocnenca patrí najmä budovanie a rekonštrukcia školskej športovej

infraštruktúry, navýšenie hodín športovej a telesnej výchovy na základných školách a ich skvalitnenie,

vyučovanie športovej a telesnej výchovy na 1. stupni základných škôl špecialistami, podpora

miestnych športových klubov a pod.



Eurofondy , Partnerská dohoda 2020 - 2027

Splnomocnenec sa zúčastnil diskusií ohľadom tvorby obsahu 

Partnerskej dohody pri stole č.5 s názvom 5. Európa bližšie k 

občanom. 

V tandeme s generálnym riaditeľom sekcie športu na MSVVaŠ Petrom 

Dedíkom hájili zaujem a opodstatnenosť bodu regionálna a miestna 

infraštruktúra pre pohybové aktivity a voľný čas. 

Do tohto dôležitého dokumentu sa im podarilo presadiť opatrenie 5.4 

„Regionálna infraštruktúra pre pohybové aktivity a šport pre všetkých 

za účelom zlepšenia zdravia občanov a spoločenského rozvoja“



Partnerská dohoda 2020 - 2027, opatrenie 5.4

Zdôraznenie prepojenia podpory budovania regionálnej infraštruktúry pre pohybové aktivity a 

šport na iné oblasti podpory a ciele s ohľadom na budovanie a rozvoj komunít, sociálna 

inklúzia, výchova mládeže a s tým súvisiace budovanie školskej športovej infraštruktúry.

Vyzdvihnutie podpory budovania regionálnej športovej infraštruktúry s ohľadom na zdravý 

životný štýl spoločnosti, pohybové schopnosti detí  s dôrazom na aktuálnu tému podpory 

imunity občanov.  K tomu je potrebná regionálna športová infraštruktúra, v súlade so zelenou, 

udržateľnou Európou,  moderne vybavené telocvične a školské dvory, multifunkčné športové 

plochy a telovýchovné zariadenia, parky, cyklotrasy a turistické chodníky, plavárne, či atletické 

dráhy a ďalšia športová infraštruktúru.

Nevyhnutnosť podpory výstavby cyklotrás ako súčasti riešenia tejto problematiky, vrátane 

prepojenia na rozvoj cestovného ruchu a podpory cyklo-dopravy v rámci mestskej mobility, ako 

aj turistických cyklotrás mimo miest.



Program Tréneri v škole - školenie

V roku 2020 splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport aktívne

pracoval na príprave projektu ,,Tréneri v škole“, ktorý je zameraný najmä na odborné zapojenie

kvalifikovaných vyškolených trénerov do vyučovacieho procesu hodín športovej telesnej výchovy

v 1. a 2. ročníku základnej školy. Žiaci sa prostredníctvom tohto projektu zoznámia s viacerými

športovo-pohybovými aktivitami a športovým náčiním, a to implementáciou vybraných športov do

vyučovacieho procesu hravou formou, vrátane zabezpečenia športových pomôcok a tričiek s

logom projektu.

Cieľom projektu je zatraktívniť hodiny telesnej výchovy zážitkovým spôsobom výučby,

zlepšiť vzťah detí k pohybovým aktivitám a zároveň rozvíjať ich všestrannú pohybovú

gramotnosť.

Pilotná fáza projektu sa bude realizovať v priebehu školského roku 2020/2021 na 30

základných školách v 3 regiónoch (v závislosti od pandemickej situácie v súvislosti s ochorením

Covid 19) v rámci 1 vyučovacej hodiny športovej telesnej výchovy týždenne, počas ktorej sa pre

žiakov realizuje vybraná športovo-pohybová aktivita. Organizáciu vybranej športovo-pohybovej

aktivity zabezpečia kvalifikovaní vyškolení tréneri za prítomnosti pedagóga. Žiaci sa budú

zdokonaľovať v športovej gramotnosti podľa platných smerníc vzdelávania. Kvalifikovaný

vyškolený tréner je vnímaný ako výpomoc pre pedagóga pre skvalitnenie vyučovacej hodiny.



Program Tréneri v škole - práca na obsahu

V rozšírenej fáze projektu je plánované zapojiť v roku 2021 ďalších 70 základných škôl

a v nasledovných rokoch obsiahnuť školy celoplošne.

ÚV SR v súčinnosti s akademickou obcou zabezpečuje z prostriedkov rozpočtu

kapitoly ÚV SR personálne zabezpečenie školiaceho procesu, ktoré pripravuje

kvalifikovaných vyškolených trénerov, športových pomôcok, samovzdelávacích tričiek s

logom projektu a krytie iných nákladov spojených s realizáciou projektu.

Popis projekt, podmienky, kritériá a priebeh jeho realizácie ako aj ďalšie informácie sú 

zverejnené na webovom sídle Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež 

a šport: https://www.sport.vlada.gov.sk/trenerivskole/, resp. na webovej stránke:

https://www.trenerivskole.sk

https://www.trenerivskole.sk


V rámci organizačnej, legislatívnej, materiálnej a personálnej prípravy

úrad splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport v projekte „Tréneri v škole“

v roku 2020 zabezpečil:

● stanovisko sekcie predprimárneho a základného vzdelávania MŠVVaŠ SR a sekcie

športu MŠVVaŠ SR o vyjadrení podpory projektu a súčinnosti pri jeho realizácii,

● spracovanie novely štatútu splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport v súčinnosti so

sekciou vládnej legislatívy ÚV SR,

● vypracovanie a uzavretie 30 zmlúv o spolupráci medzi ÚV SR a základnými školami v

súčinnosti s právnym odborom ÚV SR,

● verejné obstarávanie na nákup športových pomôcok a samovzdelávacích tričiek s logom

projektu v súčinnosti s odborom verejného obstarávania ÚV SR,

● spoluprácu s občianskym združením „Trenéři ve škole“,



V rámci organizačnej, legislatívnej, materiálnej a personálnej prípravy Úrad

splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport v projekte „Tréneri v škole“ v roku 2020

zabezpečil:

● spoluprácu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici,

● školenie 45 trénerov,

● uzavretie dohôd o pracovnej činnosti pre hlavného koordinátora a 3

regionálnych koordinátor v súčinnosti s osobným úradom ÚV SR a dohôd o

vykonaní práce so školiteľmi projektu,

● zabezpečenie finančných prostriedkov na roky 2020 a 2021

● predstavenie projektu štátnym inštitúciám, samosprávam, univerzitám, členom

rady ministra školstva pre šport a pod.



Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport sa zo všetkých síl snažil 

byť nápomocný v riešeniach problémov týkajúcich sa športu, alebo sanácií pre 

šport v súvislosti s pandémiou Covid19 a pri komunikácii na všetkých 

úrovniach.

V auguste 2020 zorganizoval na ÚV rokovanie 10 najväčších športových 

zväzov a organizátorov maratónov v Bratislave a Košiciach za účasti aj 

štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ SR Ivana Husára, hlavného hygienika 

SR Jána Mikasa a poslanca NR SR Richarda Nemca. 

Zo stretnutia vyplynuli návrhy opatrení pre športovcov a športové podujatia v 

aktuálnej epidemickej situácii, ktoré boli následne prerokované na zasadnutí 

Ústredného krízového štábu.  Výsledkom rokovania bolo zvolenie štátneho 

tajomníka, pána Ivana Husára , ako zástupcu športu na rokovaniach 

pandemickej komisii, či ÚKŠ.

Pandémia v r. 2020



Pandémia v r. 2020

Spolupracoval na tvorbe podkladov pre sekciu športu MŠVVaŠ , ktorá ich 

prezentovala na pandemickej komisii a Ústrednom krízovom štábe, kde hájil 

záujmy športovej obce v súvislosti s optimalizáciou opatrení na zamedzenie 

šírenia ochorenia Covid 19. S kolegami bojovali a hájili záujmy amatérskych a 

profesionálnych športovcov, ako aj dôležitosť zachovania telesnej výchovy na 

školách 

Splnomocnenec aktívne komunikoval s predstaviteľmi pandemickej komisie a 

jednotlivými organizátormi hromadných podujatí, súťaží a pretekov , ktoré sa 

konali počas celého roka v sťažených podmienkach , ktoré si často krát 

vyžadovali aj súčinnosť a  komunikáciu s Úradom verejného zdravotníctva a 

jednotlivých regionálnych ÚVZ



Ďalšie aktivity roku 2020

● splnomocnenec aktívne komunikoval pri riešení situácie okolo 

lyžiarskeho hnutia. V decembri 2020 MŠVVaŠ odobralo štatút 

Slovenskej lyžiarskej asociácii a dočasným zástupcom v 

medzinárodnej lyžiarskej asociácii F.I.S. sa stal Slovenský 

športový a olympijský výbor. Novým zástupcom SR v 

medzinárodnej asociácii určila Zväz slovenského lyžovania. 

Splnomocnenec apeloval na všetky dotknuté orgány, aby celú vec vyriešili čo najskôr pre upokojenie v 

lyžiarskom hnutí a aj vzhľadom nato, že Petra Vlhová má sľubne rozbehnutú sezónu a celá záležitosť 

nesmie mať dopad na jej koncentráciu v nastávajúcich pretekoch.                                                              

● splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport bol vymenovaný za člena Rady ministra pre šport , kde

sa bude snažiť presadiť dôležitosť myšlienky skvalitnenia hodín telesnej a športovej výchovy. Aj z tohto

dôvodu vznikla myšlienka a realizácia programu Tréneri v škole a presvedčenie o dôležitosti snahy

dostať viac športu do škôl , pre zdravšiu budúcnosť



● splnomocnenec aktívne komunikoval so štátnymi orgánmi v súvislosti so

zmenami organizácie a pri zachovaní projektu EYOF 2022 v Banskej Bystrici

ako aj s výborom NR SR, ktorým je tiež členom ako poslanec NR SR za 

hnutie OĽANO a ktorý vykonal poslanecký prieskum celého projektu.

● splnomocnenec aktívne komunikoval so zástupcami samospráv VÚC v 

súvislosti so športovými témami, týkajúcich sa, či už športovej infraštruktúry, 

alebo rozvoja zdravého životného štýlu, cyklotrás a cyklodopravy, až po 

možnosti zapojenia škôl do programu Tréneri v  škole

Ďalšie aktivity roku 2020



Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport má podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii

Ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov postavenie poradného orgánu vlády Slovenskej republiky.

Súčasný splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera, bol vymenovaný do funkcie dňa 4.6.2020 . Pracovalo sa

na novelizácii jeho zastaralého štatútu a túto funkciu vykonáva po jeho úpravách bez nároku na odmenu.

Zo štatútu splnomocnenca: Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport v rámci svojej pôsobnosti

- zabezpečuje podľa rozhodnutí vlády koordináciu plnenia úloh v oblasti rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu, ktoré pre orgány štátnej

správy, orgány územnej samosprávy, občianske združenia a športové organizácie vyplývajú z právnych predpisov,

- v spolupráci s príslušnými ministrami a ostatnými orgánmi štátnej správy podľa plánov rokovania vlády, ďalších požiadaviek vlády a z

vlastného podnetu na základe svojich poznatkov a podnetov orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, občianskych združení, športových

organizácií a ďalších organizácií zabezpečuje pre vládu spracovanie návrhov:

a) koncepčných materiálov v oblasti rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu,

b) materiálov o výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii, údržbe a prevádzkovaní športovej infraštruktúry vrátane školskej športovej infraštruktúry,

c) analýz uplatňovania právnych predpisov v oblasti rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu a podnetov na ich zmenu a doplnenie,

Novela štatútu splnomocnenca



d, posudzuje materiály týkajúce sa rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu, ktoré pre vládu vypracúvajú Ústredné orgány

štátnej správy Slovenskej republiky a podáva k nim pripomienky a stanoviská,

Novela štatútu splnomocnenca

e, posudzuje materiály týkajúce sa rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu, ktoré vláde, predsedovi vlády, príslušnému ministrovi, alebo

vedúcemu Úradu vlády zasielajú orgány územnej samosprávy, občianske združenia, športové organizácie a iné organizácie a predkladá ich

predsedovi vlády, podpredsedovi vlády, príslušnému ministrovi alebo vedúcemu Úradu vlády stanovisko s návrhom ďalšieho postupu,

f, navrhuje, pripravuje, a realizuje v spolupráci s Úradom vlády, ministerstvami a ostatnými Ústrednými orgánmi štátnej správy opatrenia a

projekty v oblasti rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu,

g, v spolupráci s Úradom vlády, ministerstvami a ostatnými Ústrednými orgánmi štátnej správy sa podieľa na plnení programového vyhlásenia

vlády v oblasti rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu,

h, v spolupráci s Úradom vlády sa podieľa na poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády,

i, spolupodieľa sa na tvorbe, realizácii a koordinácii financovania projektov z programov riadených Európskou úniou v oblasti rozvoja telesnej

zdatnosti mládeže a športu,

j, na základe poverenia predsedom vlády zastupuje vládu pri oficiálnom prijímaní športových osobností, na slávnostnom oceňovaní športovcov a

na vrcholných reprezentačných športových podujatiach európskeho, alebo svetového významu, najmä majstrovstvách Európy, majstrovstvách

sveta a olympijských hrách.


