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Príloha č. 1 
Schéma inštitucionálneho zabezpečenia Jednotného vzdelávacieho systému odborníkov v športe v SR (JVS) 

 

 

Ministerstvo školstva SR 
(zaraďuje do siete škôl, vydáva akreditáciu 
VŠ, vydáva potvrdenie o akreditácii VZ) 

Sekcia štátnej starostlivosti 
o šport – neformálne 

vzdelávanie 

Sekcia regionálneho 
školstva – formálne 

vzdelávanie 

Sekcia vysokého 
školstva – formálne 

vzdelávanie 

Akreditované vzdelávacie 
zariadenia právnických 

a fyzických osôb (vrátane 
športových zväzov) 

Stredné školy (športové 
školy) 

Vysoké školy – FTVŠ 
UK BA, FŠ Prešov, 
UMB BB, UKF Nitra 

Neakreditované 
vzdelávacie zariadenia 

Národné športové centrum – neformálne vzdelávanie v športe – zabezpečuje 
činnosť akreditačnej komisie v oblasti športu, koordináciu a kontrolnú činnosť 
pre I. – III. stupeň, doškoľovacie kurzy, spravuje verejný informačný systém vo 
vzdelávaní v športe, poradenskú činnosť pre občanov za oblasť vzdelávania 
v športe, edičnú a publikačnú činnosť, spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami 
aj v oblasti formálneho vzdelávania 

Legenda: 
Plná šípka – priame riadenie 
Prerušovaná šípka – koordinácia 
Prerušovaná čiara - spolupráca 
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Organizačné, obsahové a finančné zabezpečenie JVS (I. – III. kvalifikačný stupeň) 
 

 

Národné športové centrum 

Kategórie: Lektori: 
požiadavky, 
databáza, 
doškoľovanie 

MTZ – priestory, didaktická 
technika, učebné pomôcky 

Obsah vzdelávania: 
(profil absolventa, 
minimálne štandardy, 
podmienky prijatia, 
učebné osnovy, 
učebné plány, 
učebnice 

Finančné zabezpečenie: 
verejné zdroje (MŠ SR – 
grantový systém – NŠC 
– športové zväzy), 
súkromné zdroje – 
(účastníci + športové 
kluby, zamestnávatelia) 

Tréner I. , II. a III. 
kvalifikačného stupňa 

Rozhodca I., II., III. 
triedy 

Špecialista (organizátor športového 
podujatia, športový manažér, športový 
administrátor, športový delegát, 
športový masér, horský vodca, 
regeneračný pracovník, prevádzkar 
športového zariadenia, učiteľ 
lyžovania) 

Informálne vzdelávanie - 
samovzdelávanie 
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Zabezpečenie vzdelávania trénerov IV. a V. kvalifikačného stupňa 
 

 

Vysoké školy – FTVŠ UK BA, Fakulta 
športu PU Prešov, UMB BB, UKF Nitra 

Kategória: Lektori: 
pedagogickí 
pracovníci 

MTZ: 
(učebne, športové 
objekty, 
didaktická  
technika, 
učebnice, knižnica 

Obsah 
vzdelávania: 
akreditované 
študijné odbory 

Finančné 
zabezpečenie: 
verejné zdroje (MŠ 
SR, granty), súkromné 
zdroje (športové 
kluby, športové zväzy Tréner IV. 

kvalifikačného 
stupňa – bakalárske 
štúdium 

Tréner V. 
kvalifikačného 
stupňa – magisterské 
štúdium 

Športové zväzy a športové 
asociácie na národnej úrovni 

Legenda: 
Plná šípka – priame riadenie 
Prerušovaná čiara - spolupráca 


