Príloha č. 3

Postavenie a úlohy NŠC v Jednotnom vzdelávacom systéme
Poslaním NŠC v systéme vzdelávania v oblasti športu je zvyšovanie vedomostnej úrovne
športových odborníkov.
Činnosť oddelenia vzdelávania NŠC spočíva v zabezpečení nasledovných úloh:
1. Poskytovanie vzdelávania pre skvalitnenie výkonu činností a rozšírenie získaného
vzdelania športových odborníkov, tzv. ďalšie odborné vzdelávanie špecializačné
2. Koordinácia a podpora vzdelávania trénerov pre I. – III. stupeň podľa európskej
štruktúry päťstupňového vzdelávania
3. Zabezpečovanie odborného poradenstva pre vzdelávacie subjekty pri získavaní
akreditácie vzdelávacích programov a činnosti akreditačnej komisie v oblasti športu
4. Vytváranie podmienok pre informálne vzdelávanie sa
5. Podpora edičnej činnosti v oblasti športu
6. Priebežné monitorovanie kvality vzdelávania v oblasti športu
Cieľovou skupinou sú športoví odborníci (tréneri, rozhodcovia, športoví funkcionári,
lekári, členovia podporných tímov) a športovci.
V súlade so stratégiou viaczdrojového financovania celoživotného vzdelávania v športe je
nevyhnutné finančné spolupodieľanie sa účastníka vzdelávania na celkových nákladoch
súvisiacich so vzdelávacími aktivitami.
1. Poskytovanie vzdelávania pre skvalitnenie výkonu činností a rozšírenie získaného
vzdelania športových odborníkov, tzv. ďalšie odborné vzdelávanie špecializačné
Tréneri by mali rozvíjať a udržiavať vysoký stupeň svojho vzdelania; ich činnosť pri
vedení tréningových jednotiek by mala odrážať najnovšie poznatky z oblasti športovej
kinantropológie, športovej edukológie a športovej humanistiky.
Úlohou Národného športového centra je poskytovanie vzdelávania pre skvalitnenie
výkonu činností a rozšírenie získaného vzdelania, tzv. ďalšie odborné vzdelávanie
špecializačné predovšetkým pre nasledovné cieľové skupiny: reprezentační tréneri SR, tréneri
mládeže, odborní lektori, funkcionári zväzov. Prednášajúcimi a vedúcimi diskusií sú
renomovaní lektori a odborníci.
Formy ďalšieho odborného vzdelávania špecializačného poskytované Národným
športovým centrom:
- prednášky: všeobecný úvod do problematiky, neobmedzený vstup
- pracovno – diskusné stretnutia: špecializované pre vybrané športy
- individuálne konzultácie: na základe konkrétnych požiadaviek zo športovej praxe
NŠC potvrdzuje účasť na svojich vzdelávacích aktivitách účastníckym certifikátom
a súčasne vytvára centrálnu databázu účastníkov vzdelávacích aktivít Národného športového
centra.
Národné športové centrum poskytuje z verejných zdrojov finančné prostriedky na:
- materiálno technické zabezpečenie vzdelávania: prenájom, resp. vybudovanie
priestorov na zabezpečovanie vzdelávacích aktivít NŠC, zapožičanie didaktickej
techniky a pod.
- úhradu honorárov odborných lektorov na vzdelávacích aktivitách NŠC a náklady na
vyhotovenie materiálov súvisiacich so vzdelávacími aktivitami
- vytvorenie centrálnej databázy účastníkov vzdelávacích aktivít Národného športového
centra

Účastník vzdelávacieho procesu v spolupráci so športovým zväzom sa spolupodieľa na
ostatných nákladoch súvisiacich so vzdelávacími aktivitami.
2. Koordinácia a podpora vzdelávania trénerov pre I. – III. stupeň podľa európskej
štruktúry päťstupňového vzdelávania
Vzdelávanie trénerov pre I. – III. stupeň podľa európskej štruktúry päťstupňového
vzdelávania sa realizuje v akreditovaných vzdelávacích subjektoch v oblasti športu a pre IV.V. stupeň na vysokých školách na základe vydanej akreditácie.
Úlohou Národného športového centra je organizačná pomoc a koordinácia
zabezpečovania vzdelávania trénerov pre I. – III. stupeň podľa európskej štruktúry
päťstupňového vzdelávania v nasledovných oblastiach:
- evidencia vzdelávacích aktivít akreditovaných vzdelávacích subjektov (športových
zväzov),
- vytvorenie a aktualizácia databázy lektorov,
- organizačná pomoc pri zabezpečovaní vzdelávania,
- vytvorenie a aktualizácia študijného materiálu pre štúdium všeobecnej časti pri
všetkých troch trénerských stupňoch,
- rozvoj informačno – poradenského systému o vzdelávaní pre trh práce
prostredníctvom webovej stránky NŠC,
- centrálna evidencia trénerských a iných kvalifikácií.
Účastník vzdelávacieho procesu sa finančne spolupodieľa na úhrade honorárov odborných
lektorov, poplatkoch za záverečné skúšky a ostatných nákladoch spojených so vzdelávacím
procesom.
3. Zabezpečenie odborného poradenstva pre vzdelávacie subjekty pri získavaní akreditácie
vzdelávacích programov a činnosti akreditačnej komisie v oblasti športu
Národné športové centrum zabezpečuje odborné poradenstvo pre vzdelávacie subjekty
pri získavaní akreditácie vzdelávacích programov. Cieľom odborného poradenstva v tejto
oblasti je predovšetkým odborné usmernenie zodpovedných pracovníkov v športových
zväzoch pri vypracovávaní žiadostí o udelenie akreditácie príslušného vzdelávacieho
programu a ostatných náležitostí v súlade s platnou legislatívou.
Skvalitnenie úrovne predkladaných žiadostí napomôže pracovným skupinám
akreditačnej komisie špecializovaných činností v oblasti športu pri ich posudzovaní
a zjednoduší proces akreditácie vzdelávacích programov.
Zároveň zabezpečuje administratívu v oblasti akreditácií, archivuje akreditované
projekty, zabezpečuje zasadnutia akreditačnej komisie v oblasti športu a uhrádza honoráre
členom akreditačnej komisie a členom pracovných skupín.
Národné športové centrum poskytuje z verejných zdrojov finančné prostriedky na:
- zabezpečenie odborného poradenstva pre vzdelávacie subjekty pri získaní akreditácie
vzdelávacích programov,
- zabezpečenie činnosti akreditačnej komisie v oblasti športu.
4. Vytvorenie podmienok pre informálne vzdelávanie sa
Národné športové centrum zabezpečuje predpoklady pre informálne vzdelávanie sa
nasledovne:
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-

vytváraním podmienok pre informálne vzdelávanie sa, napr. samoštúdium v
priestoroch NŠC - vzdelávacie a informačné centrum NŠC s nepretržitou prevádzkou
od 8:00 hod do 20:00 hod (informácie poskytované odbornými pracovníkmi, prístup
k odbornej literatúre, internetu, interným materiálom zo vzdelávacích aktivít NŠC,
zabezpečenie rešerší na danú problematiku a pod.),
- vytváraním podmienok pre informálne vzdelávanie sa prostredníctvom využívania
nových foriem komunikácie a E-learningu: webová stránka NŠC, CD nosiče a DVD
nosiče zo vzdelávacích aktivít NŠC a pod.,
Národné športové centrum poskytuje z verejných zdrojov finančné prostriedky na:
- vybudovanie priestorov vzdelávacieho a informačného centra NŠC a ich materiálne
vybavenie,
- vytvorenie predpokladov pre využívanie nových foriem komunikácie a E-learning,
vytvorenie webovej stránky NŠC, interných materiálov NŠC – CD nosičov, DVD
nosičov a pod.,
Účastník vzdelávacieho procesu v spolupráci so športovým zväzom zabezpečí úhradu
ostatných nákladov potrebných pre zabezpečenie informálneho vzdelávania sa.
5. Podpora edičnej činnosti v oblasti športu
Národné športové centrum zabezpečuje podmienky pre rozvoj edičnej činnosti
v oblasti športu. V spolupráci so vzdelávacími inštitúciami sa spolupodieľa na publikovaní
najnovších poznatkov v oblasti športu formou grantového systému.
Národné športové centrum poskytuje z verejných zdrojov finančné prostriedky na:
- vypracovanie a správu grantového systému pre oblasť publikačnej činnosti v oblasti
športu,
- monitoring a zber požiadaviek športovej praxe,
- príprava materiálov pre publikačnú činnosť.
6. Priebežné monitorovanie kvality vzdelávania v oblasti športu
Národné športové centrum monitoruje kvalitu vzdelávania v akreditovaných
vzdelávacích subjektoch v oblasti športu a uskutočňuje kontrolnú činnosť zameranú na
dodržiavanie podmienok vydanej akreditácie, na základe poverenia Ministerstva školstva SR.
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